Curriculum Vitae
Alessandro Alagia
Narozen dne 23. 2. 1968 v Miláně
Korespondenční adresa a hlavní pracoviště:
Česká republika: Leoše Janáčka 180, 686 01 Uherské Hradiště
Dominikánská republika: Calle los Corales 48, Dominicus Americano, Bayahibe, La Romana
tel.: +420572430630, fax: +420572430631
mobil ČR: +420608516000
mobil RD: +18294741414
e-mail: alagia@alagia.cz
web: www.zamekorechov.cz, www.alagia.cz

Základní údaje:
-

od roku 1968 do roku 1992 trvale bytem v Itálii,
od roku 1992 do roku 1993 trvale bytem částečně v Itálii a částečně v České republice,
od roku 1993 dodnes trvale bytem pouze v České republice, zapsán v seznamu A.I.R.E.
(Evidence italských státních občanů s trvalým pobytem v zahraničí),
od roku 1992 ženatý s českou státní občankou,
1998 narození první dcery,
2005 narození druhé dcery,
2014 udělení státního občanství České republiky, současně státní občanství Italské republiky,
2015 udělení povolení k pobytu v Dominikánské Republice.

Jazyky:
-

italština mateřský jazyk,
angličtina slovem i písmem,
čeština slovem i písmem,
španělština slovem i písmem.

Členské, politické a diplomatické zkušenosti:
- v roce 2001 zakládající člen Italsko-české obchodní komory v Praze, stály člen,
- od roku 2006 do roku 2009 zvolen auditorem Italsko-české obchodní komory,
- od roku 2009 do roku 2012 zvolen členem představenstva Italsko-české obchodní komory,
- od roku 2011 předseda Italsko-moravské kulturní a historické asociace, o. s.,
- od roku 2012 člen Sdružení přátel Itálie,
- od roku 2012 do roku 2013 člen Komise pro obchod a průmysl v poslanecké sněmovně ČR,
- od roku 2013 do roku 2015 člen Izraelsko-české obchodní komory v Praze,
- od roku 2013 do roku 2014 člen Bohemian Heritage fund,
-

od 9/2013 do 3/2014 poradce ministra ČR pro místní rozvoj,
od 9/2013 do 11/2014 poradce Asociace krajů ČR pro zahraničí,
v roce 2014 kandidát do Senátu ČR za obvod č. 81,
v roce 2014 zplnomocnění od italského velvyslance pro organizaci a dohlížení ve volební
síni při volbách do evropského parlamentu v Brně pro italské občany.
od roku 2015 místopředseda Česko-Dominikánské obchodní komory
od roku 2016 zástupce pro Českou republiku Italsko-Česká obchodní komora

Ocenění:
-

2. dubna 2014 diplom od ministra kultury ČR Daniela Hermana, za zásluhy
o podporu a rozvoj českého kulturního dědictví,
10. června 2014 pamětní mince od Mgr. Libora Šťástka, starosty města Brno-střed, za
organizaci ve volební síni při volbách do evropského parlamentu pro italské občany v Brně.

Pracovní zkušenosti:
-

-

od roku 1987 do roku 1991 jsem pracoval během studií v Miláně na částečný úvazek v PR
společnosti Goigest s.r.l.,
od roku 1991 do roku 1993 jsem byl majitelem PR agentury ve spolupráci se společností
Mediaset Italia,
od roku 1995 do roku 1998 v České republice jsem byl společníkem ve společnosti
zabývající se bezpečnostními systémy a elektromateriálem a distribucí výrobků Saet a
Bticino, v tomto období např. došlo k instalaci různých bezpečnostních systémů do
některých nových bankovních poboček na Moravě,
od roku 1997 do roku 2003 jsem vlastnil společně s manželkou společnost, která
distribuovala mobilní telefony GSM,
od roku 2003 dodnes vlastním společně s manželkou firmu Alagia s.r.o., zabývající se správu
nemovitostí, realitními službami a poradenstvím.

Od roku 2010 aktivně spolupracuji s Italským velvyslanectvím v Praze v záležitostech týkajících
se aktivit italských občanů na Moravě, včetně podpory turistiky a mezinárodních vztahů.
Zúčastnil jsem se několika zahraničních misí, při kterých došlo k úspěšnému navázání
mezinárodni spolupráce mezi podnikateli. Během těchto misí jsem získal velké zkušenosti jak v
oblasti diplomatických protokolů, tak v oblasti podpory podnikatelů v cizích zemích. Mám silné
vazby s katolickou církví.

Významné mise, kterých jsem se zúčastnil:
-

-

květen 2012, zastupoval jsem Italské velvyslanectví na třídenní římské misi kvůli přípravám
oslav jubilejního výročí sv. Cyrila a Metoděje, byl jsem součástí doprovodu premiéra Petra
Nečase, ministryně kultury Aleny Hanákové, kardinálů Dominika Duky a Miloslava Vlka,
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera,
říjen 2013, podnikatelská mise, byl jsem součástí doprovodu prezidenta České republiky
Miloše Zemana při jeho státní návštěvě Státu Izrael,
říjen 2015, podnikatelská mise, byl jsem součástí doprovodu pana M. Tlapy, náměstka
ministra zahraničních věcí, na Kubě.
leden 2016, organizace a účast v podnikatelské misi „Týden České republiky v
Dominikánské republice“ ve spolupráci s panem Ramón Carreno, generálním konzulem
Dominikánské republiky v Praze.
duben 2016 podnikatelská mise, byl jsem součástí doprovodu pana Jana Mládka, ministra
průmyslu a obchodu, v Egyptě a Jordánsku.

Významné akce, které jsem osobně organizoval:
-

říjen 2009, oficiální návštěva Zlínského kraje italským velvyslancem Fabio Pigliapoco, který
navštívil státní instituce a významné místní firmy,
prosinec 2011, oficiální návštěva Zlínského kraje italským velvyslancem Pasquale D´Avino,
který navštívil státní instituce a významné místní firmy,
červen 2012, 2013 a 2014, „Dny Italské republiky na Moravě“, na nichž byli přítomni
zástupci české vlády a velvyslanci ambasád působících v České republice,
září 2012, oficiální návštěva Uherského Hradiště izraelským velvyslancem Yaakov Levy při
příležitosti vzájemné výstavy s názvem „Zmizelí sousedé“. Na této vernisáži byli přítomni:

-

izraelský velvyslanec, ministryně kultury České republiky Alena Hanáková a zástupce
předsedy poslanecké sněmovny,
říjen 2012, organizace „Týdne italského jazyka“ ve spolupráci s ředitelem Italského
kulturního institutu Paolo Sabbatini. V den zahájení byl přítomen tehdejší kandidát na
prezidenta Jan Fischer,
listopad 2012, organizace návštěvy tehdejšího kandidáta na prezidenta Miloše Zemana ve
firmě ZPS-Tajimac ve Zlíně,
prosinec 2012 a 2013, koncert „Václav Hudeček“ za přítomnosti zástupců české vlády a
zahraničních velvyslanců působících na ambasádách v České republice,
duben 2013, oficiální návštěva Mons. Maria Celliho, předsedy Papežské rady pro sdělovací
prostředky, v České republice; díky němu papež rozhodl o vyslání zástupce Vatikánu na
Velehradské slavnosti,
duben 2014, organizace vysílání kanonizačního obřadu papeže Jana XXIII a papeže Jana
Pavla II. v přímém přenosu v kině v Uherském Hradišti, ve spolupráci s Vatikánem,
květen 2014, ve spolupráci s honorárním konzulem ČR v Udine Paolo Petiziol, organizace
výstavy „Aquileia – křižovatka Římské říše“ na zámku Ořechov,
červenec 2014, oficiální návštěva herečky Barbary Bouchet v Liberci, jejím rodném městě,
spojená s návštěvou státních institucí,
červenec 2014, návštěva kardinála Duky na zámku v Ořechově, za přítomnosti farářů
působících na farnostech v okrese Uherské Hradiště,
únor 2015, organizace výstavy fotografií izraelského umělce Davida Rubingera.

S úctou
Alessandro Alagia

