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Skype klaraze  

Pohlaví Žena | Datum narození 15/11/1974 | Státní příslušnost/i Česká republika 

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA A KURZY  

08/12/2014 Státní jazyková zkouška speciální z italského jazyka pro obor 
překladatelský - C2
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Praha (Česká republika) 

02/2014–03/2014 Spojený kurs Průvodce cestovního ruchu plus region Praha
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o, Praha (Česká republika) 

dějiny Prahy a českých zemí

umělecké slohy a dějiny architektury

světová geografie

turistika ve světě

chování turistického průvodce v krizových situacích

příprava turistických tras a výletů

právní minimum

praktické procházky Prahou

05/12/2011–26/01/2013 Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu "Nuove tecnologie 
e management per l'autoimprenditorialità" (Nové technologie a 
management pro soukromé podnikání)
Kraj Lazio - Krajské ředitelství odborného vzdělánání, Itálie, Latina (Itálie) 

- podnikatelský management, marketing a web-marketing

- finanční plánování a analýzy

- základy účetnictví

- dotace a financování EU (včetně tvorby projektu)

- tvorba business plan a Grantt plan

- využití technologií při vedení podniku

- ochranné známky

- zmezinárodňování firem

- simulace vytvoření firmy

- právní základ pro soukromé podnikání

Odborná stáž 200 hodin

2004 Semináře na téma Český jazyk pro překladatele
Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha (Česká republika) 
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01/09/2000–08/03/2001 Vysokoškolské vzdělání - rigorózní zkouška - titul JUDr. Úroveň EQF 7

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Praha (Česká republika) 

- mezinárodní právo soukromé - porovnání české a italské úpravy

12/2000 Seminář o mezinárodním právu soukromém
seminář v AJ spolupořádaný britskou ambasádou

02/06/2000 Státní všeobecná jazyková zkouška z italštiny
Státní jazyková škola v Praze 1, Praha (Česká republika) 

06/12/1999–11/02/2000 Osvědčení o absolvování jazykového kurzu z italštiny a složení 
zkoušky
Centro linguistico interfacoltà dell'Università Ca'Foscari, Benátky (Itálie) 

- italský jazyk - pokročilý stupeň

01/09/1994–30/09/1999 Vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program - titul Mgr. Úroveň EQF 7

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Praha (Česká republika) 

- dějiny státu a práva

- české a slovenské právní dějiny

- teorie práva

- římské právo

- občanské právo (včetně práva rodinného) hmotné a procesní

- obchodní právo

- trestní právo hmotné a procesní

- ústavní právo

- správní právo

- finanční právo

- mezinárodní právo soukromé a veřejné

- církevní právo

- právní angličtina

09/1995–05/1998 Kurs rétoriky
Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Praha (Česká republika) 

- techniky dýchání a mluvení

- konverzace

01/09/1993–30/06/1994 nedostudováno (pro studium na PF UK Praha) 0

Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta financí a účetnictví, Obor finance, Praha (Česká republika) 

- mikroekonomie

- makroekonomie

- management a marketing

- účetnictví

- matematika a finanční matematika

- základy práva
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- angličtina, francoužština

- české a slovenské dějiny

01/09/1989–28/05/1993 Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou Úroveň EQF 4

Gymnázium Nový Bydžov, Nový Bydžov (Česká republika) 

- všeobecné předměty

- angličtina, němčina, ruština, latina

- psaní na stroji

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI  

01/04/2000–do současnosti Tlumočnice/překladatelka
OSVČ 

Překlady:

- právo a patenty (smlouvy, žaloby, rozhodnutí, odvolání, výpisy z obchodního rejstříku, 
korespondence)

- ekonomie a obchod (smlouvy, korespondence, marketing, objednávky)

- elektronika a mechanika (návody k obsluze, programy PLC)

- turistika (brožury, reklamní materiály, internetové stránky)

- kuchařky a ruční práce

- další (dějiny, certifikáty, beletrie, texty písní)

- knihy - dějiny, ruční práce, kuchařky (pro nakladatelství Euromedia a Fortuna Libri)

Tlumočení:

- obchodní setkání, veletrhy

- jednání s advokáty

- tiskové konference (fotbal - Evropská liga, Liga mistrů)

- představení (družební setkání, divadlo, film)

- turistika (průvodkyně)

- tlumočení po telefonu (především řešení obchodních problémů)

Dlouhodobá spolupráce s firmami Šťastný elektronik (výroba kabelové konfekce), Biro-D (přírodní 
kameny), New Paper (vydavatelství, prodej italského vína - i právní poradenství), Rental Car Europe 
(dlouhodobý pronájem vozů v Itálii)

01/2013–do současnosti Právní poradenství
OSVČ 

Právní poradenství týkající se zakládání a vedení společností založených italskými občany v ČR 

Dlouhodobá spolupráce: New Paper s.r.o., Samsara Italian Luxury s.r.o.

Právní poradenství v zemědělské oblasti (pachtovní smlouvy, církevní restituce, vedení agendy)

28/05/2012–28/05/2014 Jednatelka italské s.r.o.
MSP s.r.l., Itri (LT) (Itálie) 

- jediná jednatelka společnosti zabývající se realizací artézských vrtů a rozvodem užitkové vody, jakož 
i velkoobchodním prodejem (B2B) oliv a olivového oleje

- založení společnosti s ručením omezením v Itálii, jednání s úřady

- fakturace a vedení účetnictví

01/04/2010–06/09/2013 Průvodkyně
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Pro Loco Itri, Itri (LT) (Itálie) 

- průvodkyně v “Museo di Brigantaggio” (Zbojnické antropologické muzeum)

- průvodkyně na středověkém hradě v Itri

- průvodkyně na Via Appia (římská cesta) a v historickém centru města Itri

- organizace degustací místních produktů pro italské i zahraniční turisty

- organizace vánočních trhů na hradě

- administrativní činnost - pomoc při zhotovování projektů nutných pro získání dotací, vytváření brožur, 
marketing

- pomoc při organizaci veletrhu YachtMed Festival v Gaetě (LT), Itálie (pomoc ve stánku Pro Loco Itri, 
včetně tutoriátu stážistů hotelové školy, a vedení stánku kraje Abruzzo)

06/2009–09/2009 Servírka v Itálii
Bar La piazzetta, Sperlonga (LT) (Itálie) 

- servírka v baru v přímořském středisku v Itálii

04/1997–20/08/2008 Prodavačka obuvi v Itálii - sezónní práce
Calzature Stilmodella, Bibione (VE) (Itálie) 

- sezónní prodej obuvi v přímořském středisku v Itálii

- komunikace se zahraničními klienty (v angličtině, němčině, češtině, italštině)

- realizace propagační videí, plakátů a internetových stránek obchodu

08/11/1999–31/01/2004 Advokátní koncipient
JUDr. Aleš Žejdl, Nový Bydžov (Česká republika) 

- právo soukromé (především civilní majetkové žaloby, sousedské vztahy, majetkové vztahy)

- právo rodinné (rozvody)

- právo obchodní (zakládání společností, obchodní smlouvy, vymáhání pohledávek)

- vedení agendy AK, jednání s klienty, vyhotovování smluv, žalob a vyjádření, smírčí jednání, 
zastupování u soudů

- spolupráce s několika italskými klienty (zakládání společnosti, vymáhání pohledávek)

01/06/1999–20/09/1999 Advokátní koncipient - zahraniční praxe v Itálii
Studio Legale Associato Cecchinato - Geremia, Portogruaro (VE) (Itálie) 

- praxe u italské advokátní kanceláře zaměřená na italské právo soukromé

- studium italského Codice civile (Občanský zákoník), především pak částí věnovaných závazkovým 
vztahům, obchodním společnostem a rodinnému právu

- zdokonalování se v italském jazyce, především v oblasti práva

OSOBNÍ DOVEDNOSTI  

Mateřský jazyk čeština

Další jazyky POROZUMĚNÍ MLUVENÍ PÍSEMNÝ PROJEV

Poslech Čtení Ústní interakce
Samostatný ústní 

projev

italština C2 C2 C2 C2 C2

Státní všeobecná jazyková zkouška z jazyka italského - C1 
 Osvědčení o absolvování kurzu italštiny pro pokročilé a vykonání zkoušky - C1 

 Státní speciální jazyková zkouška z jazyka italského pro obor překladatelský - C2 
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slovenština C2 C2 C2 C2 C2

angličtina B2 C1 B2 B2 B2

Cambridge Institute - Certificate of Completion of level B2.III 

němčina A2 A2 A1 A2 A2

ruština A2 A2 A1 A1 A1

Úrovně: A1/A2: Začátečník - B1/B2: Nezávislý uživatel - C1/C2: Způsobilý uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky   

Komunikační dovednosti - vynikající komunikační schopnosti získané především praxí v advokátní kanceláři a prací 
průvodkyně

- několikaletý kurs rétoriky navštěvovaný během studia na Právnické fakultě

- schopnost být mediátorem

Organizační/manažerské 
dovednosti

- dobré organizační schopnosti získané během práce pro Pro Loco v Itálii a během vedení italské 
společnosti s ručením omezeným

- mnoho zkušeností jsem získala také při absolvování rekvalifikačního kurzu v Itálii, jenž byl zaměřen 
na marketing a management v soukromém podnikání

- umím dobře zorganizovat svou práci, aby mé projekty byly vždy odevzdány včas a v nejvyšší kvalitě

Odborné dovednosti - zkušenost s mentoringem (byla jsem tutorem studentů hotelové školy na veletrhu YachtMed Festival 
v Gaetě, Itálie)

Počítačové dovednosti - dobrá znalost Microsoft Office 2010 (Word, Excel, One Note, Power Point)

- DejaVuX2, Trados 2014 (CAT nástroje pro překladatele)

- uživatelská znalost Corel X3

- pokročilý uživatel internetu

- Danea Easyfatt Professional (italský fakturační program)

- PROFIT Podnikatelský systém (český fakturační program)

Řidičský průkaz A1, B

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  

Publikace Překlady:

2003 – Originální ruční práce (z originálu Creare donna ) – pro nakladatelství Euromedia k.s. (Ikar - 
Knižní klub)

2005 – Nové originální ruční práce (z originálu Nuovo Creare donna) - pro nakladatelství Euromedia 
k.s. (Ikar - Knižní klub)

2007 – Originální ruční dekorace (z originálu Grande libro della decorazione)- pro nakladatelství 
Euromedia k.s. (Ikar – Knižní klub)

2008 – Těstoviny: sušené, čerstvé a plněné (z originálu Pasta: secca, fresca e ripiena) - pro 
nakladatelství Euromedia k.s. (Ikar – Knižní klub)

2009 – Válečné konflikty dneška od roku 1645 do současnosti (z originálu Guerre Contemporanee 
dal 1945 a oggi) – pro nakladatelství Fortuna Libri

Publikování:

2000 - Zákon o italském mezinárodním právu soukromém a jeho porovnání s českou pravou - 
časopis Právní rádce
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oetc8dR96jOo+/60XCx0hvB61H9rA71zbaiP71RtqXvRcLHTG7HrTDeD1rmv7SyetRjUhuAJyM87
etTcfKdQb0etN+2Z6Atj0rHiguLnaYP3gYZGOCPrW/puhzgZmyu7+6DjPpk/0qXUSGoXKpvAOC4H
1NTqJWbaNxJGQVGVP/Aq6a20fSYiBMke7HO995/IdK37bUNE06Igxszg54i4FZus+hp7JHFR6NqU
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JdRuCODW7UucnZtHzA8GnSSug6F1wTuU7ufp6da62+l07U4AEZBKG3DC4wR68c1Da6WZZvMleJyT
8u1enseprT2mhPIYtnHP5e+VZeVyFBwT+eQPp1qGUSM7BrW5wejhQ2P++a7yOOK3ZYlePY2CfLDH
J9eTTpLaAqFEpGezx8Vn7R3K5EeYTm4t/nC7l9cg4+oqp9tc8gE/Su51nwjb3gaaJPLlPWSPofw6
Vxw8D6o0rYeNQD97/wCtVqpcTgUvt+Tgkj2xg1EdRroU+HOpyoA95GePvYyalT4WXZ+/fj8Eo9oh
KJyx1H/aqNtRHrXXP8LXQc37f98Vi6j4CubVSYrjf9RT5x8pkHUfeozqXvWfe2V1ZSFJVINUC7dM
4p3DlNw6gf71RNqB9axizetGWfABNK47Gs1+T3FRNf8Av+tOsdLNwQXbj0rqLHw3ZkDemfrRcLHI
tfH1pv21j0r0yDwxpu3i2UmrSeHNPQfLbJ+VFwseUG5c9AfwFMa6f0Ir1K50i2UELBGB7LXO6hpE
OD8gH0FFwscWbpuxpv2lvU1dvtP8rOBWaVIOKB2O6bUveozqXo2ar61pUumSErlo/U1gNcP9DTVS
5DhY6M6kPWmHUv8AarnDcvTDcPT5h8qOkOpe9RnUveue85qVDJI4Uc5NHMHKbw1Eu2FySfStK00z
Vb7/AFFs2D3Y4q34Y0FTtmlUMe2a9M06zWNVAAAHoK4quKcXZGsaS6nAQ+B9dmwSI0+pzVuP4dam
eZLuIfQGvVLaPAxirLxAriuZ4qoX7KJ5FN8P54gSb3P4Vz2o+G72zUskiyY6+9e2XMB5rntRs1YH
gVUcTPqDproeHzXEsLlJBhqga9Pc11/iXR1YlkTDVz2ieHbzV74xxRYhDfvWbgAeorvhUvG5jy6l
W2leeULk4PAIBOT7Cuy0/wAKvsWa9VlJGQC2Wb/gI6H9K2dP0bT9KjxaIBgHzLqQ52+y5/nVLUdX
jDPFGCi4Pys2Gcds+gqHNvYrkNFr610uArDCCygAhcH8yah/tS+vI/NZpETHG08j8e1YytDsFzdS
bsLu8sfKvtn1H61mX2s3F2fJJMUR/wCWagDI98daFG4zsYNSMW2JTtYjJaNwdy/7Rxn/AB7VK+3U
CEubjcinkF8D/dY+uDnj0rhor2RYxKz7VOSMdx2qWx1CSEBFU8tuyPX1qkrEs7LUfDmkJYGTT0Ku
Hx5rN8qj0I7n9Kq6Y00KwRtP9kcF2V0xjbn5N6ngn6AVVjvBMI47t82sRV2h6q7elWtX1qGe2k3W
yfvDw2OGx1985P6U3Zgb1v4hubdljmi8wqMNLAgUj3K9quJqwLK0giaI8LLkZI9+ODXn2nXyyyJa
XzNG6nMU4+8p9M9/xrRiu59OdhektBIdvnqPlb/eHY+9Q9Bo7yWW3uRHI4R0bG0/eB9+On0p0YeG
NjgzQsc5xuK/h6VyDXv2Jd8bG4t2HzgNn/gQPrViLV7rTY1urSYXFu43gZ+Zf/re1TuM6dpwpBTO
1hkKD1/x+nFV2mVJFYNkg55qCO/tdVjM1q6pMw+bI+Ut6VCdzM4bKzKM7M/y9RSVtg3OqsHWSMMB
0HPtWqIgVzgVw9lqMljOj8lTxg9xXbWtwlxbrKhBVufpTsSVLiAYPArFvbYEHiuinxisi6AwaFcD
zzxDpSTRsdnPrivML2AwTFSMEGvaNXxsbNeTa6FF2+DWsRGKasWqhpKrFqlt5Nsg5qgOx0yNeOld
RZquB0rj9NnHFdTZTAgUAdFbqParZQFazraUcVeDjbQBTuIxWHfRDBrcuG9BWJev1zTA5LU4RzxX
LzLiUiur1OQc1ys8gMpoA9g8Q2qSQSKVzkd68mu0Eczr6GvVvEV2kcMhJ6e9eTXkokndh3NYUti5
kJNNpM0ZrYgKvaUoe7QH1qhmp7O48idW9KmWw0eyaGqiKPGOldjaYwK878Pakk0SYOSK7myuAwHN
eXOL5mbpnRwfWp8jFZ8E4PerZk+WsrFFe571h35GDWpdTgE81g3czSMY4uWPSrSuS2c1qGmz6lKs
MSfePLn7qj1Jq8sFlpOniGMMYd37x1X5pj9Ov+eatPP9ihkK+Z5Sffcp/rG9h6e/SuO1HWp76fZb
yLEq5YyjoiDrz6n9a6oXeiFy21GavrUsszKzKsafchRsrGP9o9zWbZzPcK87on2ZTuwygtKR0JJ5
2+1ZUk8mpXPlB2eMMFQHjce5NWdQvEtrZbOE5RMliOtdCSRAy81Jrq8VQUYDDdOAPXFZ0waR9+SP
M6DPIFMU4hJbiSXJPsOwpy8yM5x8o2r9fWrETyyHCRY/1aDkfyqxHvt7dj0YqSM9vSs5nEtwF5WL
fv46tir0s3nxpn78g3sPbPAouFizBcvIi7m4XPHrirNzcI9zGoLP5ahivfJrPs02B3znbkf5/Clh
kc6hI+cRnnn2ouFjSmaOSSY8BtoGAPQcVLp2oTzI9vcqzMi5w3IKnoDVZWIvPmONwJAPf2+tKshd
2iRthY5kb/a7fhSYWLVnIuGW0fay9YW7j0x61pWnmLbFo1ZYzztbp+B7/pXM3sQlAvIJQGQlZCn8
/wA+KuaLrLmby7jJuAflk/vD+6w6VDWlxrU11nks7kz2z7QTl4x90n2ro47qLUraKVDl1HyMDg/h
6H2rJmtUvImKqCSPujjBqrZXL2LnzQTEThiODz3xSjZhsdKhEsbB+Wxg9sn1HpWro2pNZTCMvuhk
OAT/AAn3rCMu5hMo3k53453DsRT92QWUbkIwwHaqvYlo72WdSufyzWTeXAVSa5LUdZ1SytRLaFZg
OoJ5x61weo+PtZlZ0YRpg44oTuKx2PiHVo4ImywB9K8rv7v7RMzE9TzUd3qd1euWmkzmqhJrVaBY
dnNAYg5HWmUUwNOy1DyiNxrqNP1ePj5h+dcJSrI6/dYj8aQWPXrbVYAuTKoH1qydetEHM6fi1eNG
eU/8tH/OkLserE/jQFj1ybxHp+ObhPzrDv8AxDaMDtmU157RQFjYv9VExIjrKZixyTzTM0UwsdNr
viI6g7LGTsHr3rnmfNRZNGaSikDdyTdS5qPNLTELk0uTTc0tMZpabrNxp7gocj0zXZ6f8RIYFXz4
XB74rzrrRWU6UZbjUmj11fivp8Q+W3mY1DN8YDjENg3/AAJq8oHWpYkjcjexC5/hG41n9XgHMz0s
fEm71BjFGkMcmfuFSxJ9B/jW/ZS3Mdh52pODcy5LJFwI17D/AD+FcN4W0uMTtKSwVBudsgfJ2A57
1tatqriKWRGLSZCog/ib2/3e1Yzik7I1gr6sr69rU9zPJaxudqLhgDwB2Qf19OnWud1a8NvbLp8B
y5IaZu+ew/CpN/2aJpGJMmTnd3bv+VZaxSXEq8kySthc1tCKSFJtmhYZt7AyAfvGBEfrVKfJYgdQ
wA+vrWwsaJjbyIxsQetZrxf6TycBScn1J61VwsRuApXOCAcgVGxKKVxh26/SrEkeWA21Cil1eTu2
QB/KkmFuhEq7VDZIzx+Aq5HG010QBwqBf0zRNCvnshyDGu3B9RVu1UopkxnC9qHIqMRpXZCwyATE
T+PFNijIy3UFgcH0FWL2ArNCOMMMH24qVIgUVSMEhgp9SaXMPlGwK0uqRl8nCluPr1qxd2jQSlCM
BwOR6VZsrMjUxyPljAAz3rcvLNbi1yB8yY/Koci4xRxNi/2W7eFhmOVcEHoagkt2iucZKkNjI71e
1KAxsJAMNE3P0qW5iWW2guh0YbW9j61akZyhZmrot8Jo3t5WIcjg+47VcWRi0lvcBZeCBIBhua5m
1kktLtWOdo6k10+RKVnQ5zgn6djWfNaQ+W6DSbloWazkfOwB42Hde1aSyFZPlcKC33cd/Ssu4g8t
xcxAKVJb8uo/l+dWQ/nx7lBw3Oc88itG7mdtS9cxLOjROCqsPvoe9cFr+gEltjKbhRvKop/eL6jj
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HHYnx05+lLg+ooRd+00rOoyKvVolleSIsORzVMxNk4bGatzxPJ88cjZHUetZEmpeXN5cuAw9KiRU
Ndi2qc8inqrZLEYx0qsl6rEfWrayDjp+BqWjQUIcDcAKcsasRwaa8pxnGacrgY3NjFIRJhY8EA9a
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7F9LZ2OEQ/QGl8hv7v61N9OPpRWplylcxY7ijy/arFJii4cpW8ul8v2qxikwKLj5RinNPFMQGpMU
x2HqKlFRqDUqqaAsJinAUu00uKAsYniJd1gRjIMgrndYTa4kX7jxgsAPXv8AnXW6xCX098fwkMT6
YrmbyIvYZcYaA7cDuO/5VjLc0jscjLtLKo+mT0NSWvyRKAOVy1N1BPKu8gYBOcdqW3cYQk4Bbkel
PoT1I70YjYHnGOlZ8fD1bupN4cAjjFU14bPtTQmemfDTVsxXWmSN86t50f48EfyP416GZtgOT1rw
Tw/qT6Xq8F2vOxiGHqD1r2xbhZoFZT8rDcvqQa468Wnc7aE01Zj3uQI2YdB3rF1C7K8AGrU8uOnQ
Vg305Ynk1gmztikZk7tcXgTnG7NdTotvuYN02iuf06EvK0hHU4FdjpqBIsjqTjpVXJm9C29lbzr+
9gRyDkFhk1i6zCyQEpbuoHQx9B+FdQqgR8nHqT0FZ97qllbDBdHbuAMkVpa6M6d2zz+PVbmFXjXK
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UluNnceFJRceF41LA+VlOPTP+Fa3hsl9ObJGEkIBrm/Ak++zu4AuMSAkeoNdH4d+WG6jA4WdsUdR
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ft2cq6MLGBTfTRuhOD97HHI4ziupt4xHPBNGTkR7Tg+lUNC2Ss5AAchD+ldRFaqJQdqhcHOB69a0
lqdk9GDEPCY2TcjLjJHf1rhFhOma3LZBiLa5y6f7JJ6fnkfhXoSBVjRT2GPxrlPEdnsnhucY2TKQ
3tnFKG9iJbXKGpW7Lbxz42yQuRz6V1Ngwe1QjnjI+hHFZOpRiTT5T97IV8/jzV3w8Gext2P9xRQ9
ilua8ce7AIHyn1qQwE52kVKqjgKg681KFAJUD5qkorNCoOc1Q1BSsBmAOVOSPUdP/r1rMDuwB0qp
djfvRuVbjHtQBRS78qBnPA6ZHP8Ak1z7T3Oy4YBYIQSoZxluueB/jW1Zxv5BiJG6Niv/ANf8qy9V
BWVzzsX5nHr70IZyV+4G7bnpks/3mJ/z0qhBdCxkjmWONyp6SLuU49aulJdS1SOzhAMsrhSzHhM9
SfYDrW9Z6k1ra2sN20EKbnW0uiuYrlUOD5g+8q/7WK2lJxVrHHVab9DBuPEcd5ZyRJY+RctCIC+d
yrH1O0djWTPB5brGTgkZwavwy3Gq6i11dSIxh+6VUADHQDFVZQ1zfsxwAvUfWtIJQVkjNxfLdhMo
S0Uf7OetQxnLHg4AH5elWdQUeSFO0FXNVIGL5B4yatbGbWpv6azNiLGN37xDnmsO5A3zHqS5Ix9a
uXN0ttcRsgYkIeAeRWc/mMAzAKGPHpSW9xyelizZxtI8ca43H19+1bF/dRafaG3h5kLfM56sfaq+
mottHLOWAJwo3DoF71l3tybu48w5CqMIMU+XmYr2RC7F3yTkkVHml6UhrUyHHpkCmdTz0o5oPAwK
AHxsRlvXpTgHYZXJFM6V2HhnRFvNJ8903bpDj6cVM3ZFRV2e0MKw/E+oDSvD17efxJGVT3Y8D9Tn
8K6AivN/itf+Xp9jp6nmaTzX+i9P1P6VyQV5I6JvQ8lkBL880IuDT++acBkjFdhzE8qAx5P3iMYq
uFIzz0qZmyq59cGoWzTEO5wV98ipIQJCYvXofeolYkDn2pVJVwQcEcik9hoDH5cgB7naakh3O4HS
SPgj1WprhEuIPOiPOPnU9qZIDFJHcoOoGR796l7DRbSJ43WUHkEEj0p/lPcaj5aMA0skZAPrz/Wt
W3EbwxyAAxvtz/WnXNgLSWwvV4QzhGJ7c8H86w59bHXGGh1elE+QImbbInykY5Bqt4nLmw2kk/MP
T3rVW280pISA5HUVh+Id7W5DAZD4yKwW510l7yMvwXPaWNhqN9cXs9t5bxJ5UM3l+YC2CxHfHWne
MNT0jULBDp9y89zFdOpZpHkLx7eH56ZP41x4+6Dxn1pCR05+tb/Voup7S55vtHex2miXhhubTOSk
sYUkDuO9egW+7Yny/ergPDMZuIYs53Kvyc13ttKWQAAhWzt9iOoqJI9Ce68xxizuy4yTnFYnicg6
erY4BCj3PauhlZVz93nr7VyXiW58+/sbCMj5pPNYHsq9zUR3JktLDdQkCaQ+TggbRjvWvokflWcc
fQKK55CdUvxEgPkwNlmzwT6V1tpbtHCoyMDvmlJlJF9Bgd6kYdcYGPXvUKlwPb1qYden50xigBFJ
HU1S8vfO20g85NXWDFTt/WoNpjdTgYFFgKcqC0umk4EUoAYnsw6fnXI+Lr77PEYkAVySzH17D/Gu
11B4ktpPNGY1XLHHYV5Bq1+dQ1Fw+5kV8kAZOBxjj+dVCN3qKU+SLka/hrSLuBLPVIJE+2Xc0kUE
U65RodpMjueoXtUfieeK60uwmuNOFvPKm21MU/7vyVOOI+wPb1rf0/VoLnTbmDQNTvoRa2zy/Yb6
NJYvLH3gD1A+tcfFd3Wv6uLm7O8qFVVRQqrj7qgDgAVMHKUnJ9DlhDmkoIsWtibXR5HIwzYyPc9q
YtqsNkrufmmIzx0Aro9Wszb2Fpb4y7sCT2zVbWoVhe3jUD5AOP8APvVKV2b1UrWWyOQvmaUlAvOT
j+tWdO0uW7m2JhEXlnPIqvIhWdJNnBJ4789a7K0tBpOl8jzLgruYjopNbydkckY8zOYvbNIbkoMk
Z2lj196rXoUvEpwqj52HpU00jSSyyk/KCVUn+Ks6R2knZutOK0FNJE09w3kCHcf7zVVJ4zTnJY5b
r1pmTWqVjFsQnPWkpaSmIKQ8sMfjQTSL/OgB9ey+ErHyvDVoM4JXceO5rxtF3SKndiAPzr6D0m18
vS7dAvAXFYVn0N6K6m0TXinxOkd/GEqMxKx20YQemRk/rRRWdLcdTY4rtUi0UV1nOPP3T9c1G/Ao
ooAaKU0UUAT2jFW4PVsH6VoGNQjDHCsQKKKhjjuWNLdvJZM/KOQK6PUY1bwfcMRkqCyn0IORRRXK
/iO+n8J01ixazUk5OE/XrWHrfNl/20oorPqdNHc84XoR70ufloorv6HkP4juvCYG1OOi8V18ZOy4
XPChHHsfWiiuSW7PTq/Z9CZ/mcA/WvN9QuJW1u+cuSwfygfRfSiiph1Ie6Ox0iKOO3ARFAK5PHWu
gtlAHQUUVHU1JMYqUD5qKKYD+q1GeU57iiihAc74mlkTS2VWIDFQfevL9O1C60y++02cpilOV3AA
8HqMHiiiuhL3Gc+I/hwOn8R6vetoVuglSMXRAn8qJEMgHYlQCR7VD4ThjLWzFASSx59aKKhJKkrF
4b4n6HQ65/x9Wn/XTFYeqkvfSbjnaiEUUVnDdBV2KOkxRy+IjvQN5YYqCOAa1tcdl2xqSE8vdget
FFbvcyp7M5PU/lRAOBjNZEZPkq2eSuTRRW0TmnuOJNJRRVmYUlFFADT1pelFFAFrT1DajagjIMqg
/nX0VZAfZI/pRRXPWN6Wx//Z        true  Tlumočnice/překladatelka <p>Překlady:</p><p>- právo a patenty (smlouvy, žaloby, rozhodnutí, odvolání, výpisy z obchodního rejstříku, korespondence)</p><p>- ekonomie a obchod (smlouvy, korespondence, marketing, objednávky)</p><p>- elektronika a mechanika (návody k obsluze, programy PLC)</p><p>- turistika (brožury, reklamní materiály, internetové stránky)</p><p>- kuchařky a ruční práce</p><p>- další (dějiny, certifikáty, beletrie, texty písní)</p><p>- knihy - dějiny, ruční práce, kuchařky (pro nakladatelství Euromedia a Fortuna Libri)</p><p>Tlumočení:</p><p>- obchodní setkání, veletrhy</p><p>- jednání s advokáty</p><p>- tiskové konference (fotbal - Evropská liga, Liga mistrů)</p><p>- představení (družební setkání, divadlo, film)</p><p>- turistika (průvodkyně)</p><p>- tlumočení po telefonu (především řešení obchodních problémů)</p><p>Dlouhodobá spolupráce s firmami Šťastný elektronik (výroba kabelové konfekce), Biro-D (přírodní kameny), New Paper (vydavatelství, prodej italského vína - i právní poradenství), Rental Car Europe (dlouhodobý pronájem vozů v Itálii)</p>  OSVČ    true  Právní poradenství <p>Právní poradenství týkající se zakládání a vedení společností založených italskými občany v ČR </p><p><strong>Dlouhodobá spolupráce:</strong> New Paper s.r.o., Samsara Italian Luxury s.r.o.</p><p>Právní poradenství v zemědělské oblasti (pachtovní smlouvy, církevní restituce, vedení agendy)</p>  OSVČ     false  Jednatelka italské s.r.o. <p>- jediná jednatelka společnosti zabývající se realizací artézských vrtů a rozvodem užitkové vody, jakož i velkoobchodním prodejem (B2B) oliv a olivového oleje</p><p>- založení společnosti s ručením omezením v Itálii, jednání s úřady</p><p>- fakturace a vedení účetnictví</p>  MSP s.r.l.    Itri (LT)  IT Itálie     false  Průvodkyně <p>- průvodkyně v “Museo di Brigantaggio” (Zbojnické antropologické muzeum)</p><p>- průvodkyně na středověkém hradě v Itri</p><p>- průvodkyně na Via Appia (římská cesta) a v historickém centru města Itri</p><p>- organizace degustací místních produktů pro italské i zahraniční turisty</p><p>- organizace vánočních trhů na hradě</p><p>- administrativní činnost - pomoc při zhotovování projektů nutných pro získání dotací, vytváření brožur, marketing</p><p>- pomoc při organizaci veletrhu YachtMed Festival v Gaetě (LT), Itálie (pomoc ve stánku Pro Loco Itri, včetně tutoriátu stážistů hotelové školy, a vedení stánku kraje Abruzzo)</p>  Pro Loco Itri    Itri (LT)  IT Itálie     false  Servírka v Itálii <p>- servírka v baru v přímořském středisku v Itálii</p>  Bar La piazzetta    Sperlonga (LT)  IT Itálie     false  Prodavačka obuvi v Itálii - sezónní práce <p>- sezónní prodej obuvi v přímořském středisku v Itálii</p><p>- komunikace se zahraničními klienty (v angličtině, němčině, češtině, italštině)</p><p>- realizace propagační videí, plakátů a internetových stránek obchodu</p>  Calzature Stilmodella    Bibione (VE)  IT Itálie     false  Advokátní koncipient <p>- právo soukromé (především civilní majetkové žaloby, sousedské vztahy, majetkové vztahy)</p><p>- právo rodinné (rozvody)</p><p>- právo obchodní (zakládání společností, obchodní smlouvy, vymáhání pohledávek)</p><p>- vedení agendy AK, jednání s klienty, vyhotovování smluv, žalob a vyjádření, smírčí jednání, zastupování u soudů</p><p>- spolupráce s několika italskými klienty (zakládání společnosti, vymáhání pohledávek)</p>  JUDr. Aleš Žejdl    Nový Bydžov  CZ Česká republika     false  Advokátní koncipient - zahraniční praxe v Itálii <p>- praxe u italské advokátní kanceláře zaměřená na italské právo soukromé</p><p>- studium italského Codice civile (Občanský zákoník), především pak částí věnovaných závazkovým vztahům, obchodním společnostem a rodinnému právu</p><p>- zdokonalování se v italském jazyce, především v oblasti práva</p>  Studio Legale Associato Cecchinato - Geremia    Portogruaro (VE)  IT Itálie     false Státní jazyková zkouška speciální z italského jazyka pro obor překladatelský - C2  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy    Praha  CZ Česká republika     false Spojený kurs Průvodce cestovního ruchu plus region Praha <p>dějiny Prahy a českých zemí</p><p>umělecké slohy a dějiny architektury</p><p>světová geografie</p><p>turistika ve světě</p><p>chování turistického průvodce v krizových situacích</p><p>příprava turistických tras a výletů</p><p>právní minimum</p><p>praktické procházky Prahou</p>  TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o    Praha  CZ Česká republika     false Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu "Nuove tecnologie e management per l'autoimprenditorialità" (Nové technologie a management pro soukromé podnikání) <p>- podnikatelský management, marketing a web-marketing</p><p>- finanční plánování a analýzy</p><p>- základy účetnictví</p><p>- dotace a financování EU (včetně tvorby projektu)</p><p>- tvorba business plan a Grantt plan</p><p>- využití technologií při vedení podniku</p><p>- ochranné známky</p><p>- zmezinárodňování firem</p><p>- simulace vytvoření firmy</p><p>- právní základ pro soukromé podnikání</p><p>Odborná stáž 200 hodin</p>  Kraj Lazio - Krajské ředitelství odborného vzdělánání, Itálie    Latina  IT Itálie    false Semináře na téma Český jazyk pro překladatele  Jednota tlumočníků a překladatelů    Praha  CZ Česká republika     false Vysokoškolské vzdělání - rigorózní zkouška -  titul JUDr. <p>- mezinárodní právo soukromé - porovnání české a italské úpravy</p>  Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha    Praha  CZ Česká republika  7 Úroveň EQF 7    false Seminář o mezinárodním právu soukromém <p>seminář v AJ spolupořádaný britskou ambasádou</p>    false Státní všeobecná jazyková zkouška z italštiny  Státní jazyková škola v Praze 1    Praha  CZ Česká republika     false Osvědčení o absolvování jazykového kurzu z italštiny a složení zkoušky <p>- italský jazyk - pokročilý stupeň</p>  Centro linguistico interfacoltà dell'Università Ca'Foscari    Benátky  IT Itálie     false Vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program - titul Mgr. <p>- dějiny státu a práva</p><p>- české a slovenské právní dějiny</p><p>- teorie práva</p><p>- římské právo</p><p>- občanské právo (včetně práva rodinného) hmotné a procesní</p><p>- obchodní právo</p><p>- trestní právo hmotné a procesní</p><p>- ústavní právo</p><p>- správní právo</p><p>- finanční právo</p><p>- mezinárodní právo soukromé a veřejné</p><p>- církevní právo</p><p>- právní angličtina</p>  Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha    Praha  CZ Česká republika  7 Úroveň EQF 7     false Kurs rétoriky <p>- techniky dýchání a mluvení</p><p>- konverzace</p>  Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha    Praha  CZ Česká republika     false nedostudováno (pro studium na PF UK Praha) <p>- mikroekonomie</p><p>- makroekonomie</p><p>- management a marketing</p><p>- účetnictví</p><p>- matematika a finanční matematika</p><p>- základy práva</p><p>- angličtina, francoužština</p><p>- české a slovenské dějiny</p>  Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta financí a účetnictví, Obor finance    Praha  CZ Česká republika  0     false Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou <p>- všeobecné předměty</p><p>- angličtina, němčina, ruština, latina</p><p>- psaní na stroji</p>  Gymnázium Nový Bydžov    Nový Bydžov  CZ Česká republika  4 Úroveň EQF 4      cs čeština    it italština  C2 C2 C2 C2 C2   Státní všeobecná jazyková zkouška z jazyka italského - C1  Osvědčení o absolvování kurzu italštiny pro pokročilé a vykonání zkoušky - C1  Státní speciální jazyková zkouška z jazyka italského pro obor překladatelský - C2   sk slovenština  C2 C2 C2 C2 C2   en angličtina  B2 C1 B2 B2 B2   Cambridge Institute - Certificate of Completion of level B2.III   de němčina  A2 A2 A1 A2 A2   ru ruština  A2 A2 A1 A1 A1  <p>- vynikající komunikační schopnosti získané především praxí v advokátní kanceláři a prací průvodkyně</p><p>- několikaletý kurs rétoriky navštěvovaný během studia na Právnické fakultě</p><p>- schopnost být mediátorem</p>  <p>- dobré organizační schopnosti získané během práce pro Pro Loco v Itálii a během vedení italské společnosti s ručením omezeným</p><p>- mnoho zkušeností jsem získala také při absolvování rekvalifikačního kurzu v Itálii, jenž byl zaměřen na marketing a management v soukromém podnikání</p><p>- umím dobře zorganizovat svou práci, aby mé projekty byly vždy odevzdány včas a v nejvyšší kvalitě</p>  <p>- zkušenost s mentoringem (byla jsem tutorem studentů hotelové školy na veletrhu YachtMed Festival v Gaetě, Itálie)</p>  <p>- dobrá znalost Microsoft Office 2010 (Word, Excel, One Note, Power Point)</p><p>- DejaVuX2, Trados 2014 (CAT nástroje pro překladatele)</p><p>- uživatelská znalost Corel X3</p><p>- pokročilý uživatel internetu</p><p>- Danea Easyfatt Professional (italský fakturační program)</p><p>- PROFIT Podnikatelský systém (český fakturační program)</p>   A1 B    publications Publikace <p><strong>Překlady:</strong></p><p><strong>2003</strong> – <em>Originální ruční práce</em> (z originálu Creare donna ) – pro nakladatelství Euromedia k.s. (Ikar - Knižní klub)</p><p><strong>2005</strong> – <em>Nové originální ruční práce</em> (z originálu Nuovo Creare donna) - pro nakladatelství Euromedia k.s. (Ikar - Knižní klub)</p><p><strong>2007</strong> – <em>Originální ruční dekorace</em> (z originálu Grande libro della decorazione)- pro nakladatelství Euromedia k.s. (Ikar – Knižní klub)</p><p><strong>2008</strong> – <em>Těstoviny: sušené, čerstvé a plněné</em> (z originálu Pasta: secca, fresca e ripiena) - pro nakladatelství Euromedia k.s. (Ikar – Knižní klub)</p><p><strong>2009 </strong>– <em>Válečné konflikty dneška od roku 1645 do současnosti</em> (z originálu Guerre Contemporanee dal 1945 a oggi) – pro nakladatelství Fortuna Libri</p><p><strong>Publikování:</strong></p><p><strong>2000 </strong>- Zákon o italském mezinárodním právu soukromém a jeho porovnání s českou pravou - časopis Právní rádce</p>

