Představenstvo KST ČR srdečně zve
všechny italštináře na seminář italské právní terminologie na téma

Přeshraniční insolvenční řízení v EU
Úpadek v italském právu a právu EU
který se bude konat v sobotu 14. května 2011 od 10.00 hodin
v Praze 1, Senovážné nám. 23, přízemí - sál č. 16
pod záštitou jeho excelence pana Fabia Pigliapoco, velvyslance Itálie v ČR
Přednáší:

Dr. Paola Mariani, advokátka a vysokoškolská profesorka
(Dr. Mariani je činná jako advokát v Miláně a vyučuje právo Evropské unie
a mezinárodní soukromé právo na Univerzitě Bocconi v Miláně)

Organizace:

Dagmar De Blasio Denčíková, místopředsedkyně KST ČR

Program:
Od 9.30 hod. prezence
10.00-11.30 hod.
a) Zahájení
b) Italské úpadkové právo: hlavní pojmy
a základní právní terminologie pro překladatele
11.30-11.45 hod.

coffee break

11.45-13.15 hod.

c) Nařízení Rady (ES) 1346/2000:
evropský systém koordinace národních insolvenčních (úpadkových) řízení

13.15-13.45 hod.

polední pauza (občerstvení zajištěno formou chlebíčků, kávy, čajů a minerálek)

13.45-15.00 hod.

d) Případ Parmalat: historie jednoho úpadku v rámci EU

15.00-15.30 hod.

e) Diskuze

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Účastnický poplatek na seminář pro členy KST ČR, členy JTP a studenty je 600 Kč, pro ostatní 1 200 Kč.
Účastnický poplatek prosím uhraďte na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú.
2104417790/2700 (ze zahraničí: IBAN CZ46270000000002104417790, SWIFT: BACXCZPP) a jako variabilní
symbol uveďte číslo (bez pomlčky), které obdržíte e-mailem po zaregistrování se on-line na webových stránkách
Komory v sekci „Akce KST ČR“ www.kstcr.cz/akce-kst-cr
Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby členové KST ČR měli uhrazený členský příspěvek na rok
2011 (2 000 Kč), jinak se na ně vztahuje platba plného účastnického poplatku beze slevy, tj. 1 200 Kč.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 12. května 2011.
Registrace a úhrada po tomto termínu je možná pouze po předchozí dohodě. Upozorňujeme, že případné platby v
hotovosti na místě podléhají manipulačnímu poplatku ve výši 100 Kč.
Představenstvo KST ČR

