Vážené dámy,
vážení pánové,
dovolte mi, abych poděkoval Česko-izraelské smíšené obchodní komoře
za to, že se společně se
Svazem průmyslu a dopravy spolupodílela na organizaci podnikatelské mise
v rámci mé říjnové státní
návštěvy v Izraeli. Myslím, že podnikatelskou misi mohu
zhodnotit jako velmi úspěšnou.
Izrael je bezpochyby nejvýznamnějším politickým
i obchodním partnerem České republiky v regionu
Blízkého východu. Vzájemná obchodní výměna
za poslední roky narůstala a loni poprvé překonala
„magickou“ hranici 1 mld. USD. Český export do
Izraele v minulém roce dosáhl také rekordních hodnot.
Nezanedbatelné jsou také izraelské investice v ČR,
které se soustředí především na developerské projekty,
informační technologie a potravinářský či farmaceutický
průmysl. Těší mě proto, že jsem měl hned zkraje svého
pětiletého funkčního období příležitost tuto zemi
navštívit a přispět tak k dalšímu rozvoji a prohloubení
spolupráce mezi Státem Izrael a Českou republikou.
Výhodou izraelského trhu je jeho stabilita, kterou
dokazuje mj. neustálý růst jeho ekonomiky v uplynulých
čtyřech letech, tedy v době ekonomické krize.
S potěšením sleduji, že se českým výrobkům podařilo
najít své místo na velmi náročném a technologicky
vyspělém izraelském trhu. Přesto věřím, že v této
obchodní relaci stále existuje nevyužitý potenciál pro
české firmy, které by mohly najít své uplatnění např.
v chemickém průmyslu nebo energetice. A právě
obchodní vztahy v těchto jmenovaných oblastech byly
během mé návštěvy Izraele upevněny a bylo dosaženo
konkrétních výsledků a užší spolupráce.
Dovolte mi závěrem, abych Česko-izraelské smíšené
obchodní komoře popřál mnoho štěstí a úspěchů
v nadcházejícím novém roce 2014.

Miloš Zeman zamířil v doprovodu početné
podnikatelské mise poprvé na oficiální
zahraniční návštěvu mimo Evropskou unii,
zato do země, která je Evropě a obzvláště
České republice kulturně a historicky velmi
blízká.
„Státní návštěva prezidenta České republiky
Miloše Zemana v Izraeli měla zásadní
význam pro politické a ekonomické vztahy
naší země s touto mimořádně dynamickou
a sofistikovanou ekonomikou,“ shrnul význam
návštěvy president Komory Pavel Smutný.
„V Izraeli je pro české podnikatele ideální
doba pro spolupráci, podnikání a obchod.
Obě země mají dlouhodobě nadstandardní
politické a společenské vztahy. Významným
partnerem a jedinečnou platformou s mnoha
unikátními projekty a aktivitami pro budování
obchodních vztahů mezi Izraelem a ČR je
právě Česko-izraelská smíšená obchodní
komora,“ doplňuje výkonná ředitelka ČISOK
Šárka Stegbauerová.

Na přípravě programu padesátky významných
českých podnikatelů se vedle Komory
podílelo především Velvyslanectví ČR v Izraeli
a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Ode dne, kdy jsem přijel do Prahy, abych zde coby
velvyslanec reprezentoval Stát Izrael, uplynuly tři
měsíce. Byly to náročné, ale velmi příjemné tři měsíce.
Nacházím zde vůči své zemi sympatie a přátelství.

Neméně důležité je, jak silného partnera máme v Českoizraelské smíšené obchodní komoře pro podporu
vzájemných, a to nejen ekonomických vztahů.
Skvělou ukázkou naší výborné spolupráce byl Den
izraelských dodavatelů na půdě Škoda Auto a. s.,
kterého se zúčastnili představitelé sedmnácti izraelských

Ochrana vod je stále významným tématem v izraelské
i světové veřejnosti, proto uskutečnilo velvyslanectví
Státu Izrael v Praze ve spolupráci s Komorou a českým
velvyslanectvím v Tel Avivu v pořadí již IV. odbornou
vodohospodářskou misi do Izraele.

společností. Škoda je na izraelském automobilovém
trhu velice úspěšná a oslovením izraelských
dodavatelů dala jasně najevo svou důvěru v
izraelský inovativní automobilový průmysl. Dalším
dobrým příkladem naší spolupráce byla česká
vodohospodářská mise na mezinárodní veletrh
Watec 2013 v Tel Avivu.
Zásadním způsobem do našich vzájemných vztahů
na nejvyšší politické úrovni přispěla návštěva
prezidenta Zemana. I na její přípravě se ČISOK
významně podílela. Díky účasti předních českých
podnikatelů v početné obchodní delegaci se
objevily nové možnosti spolupráce v oblasti
obchodu a průmyslu. V příštím roce hodláme
dále rozvíjet spolupráci v oblasti inovací a R&D
s agenturou CzechInvest a Technologickou
agenturou ČR.
Již fungující program Gesher/Most by rovněž mohl
být důležitým nástrojem při podpoře společných
projektů. Plánujeme další spolupráci s Akademií
věd a s předními technologickými školami v oblasti

Hranice, Regionální centrum pro vyspělé technologie
a materiály a NanoTrade.

Mise se zaměřila ochranu povrchových a podzemních
vod a byla naplánována v termínu pořádání veletrhu
WATEC 2013 v Tel Avivu, který reprezentuje současné
moderní a inovativní směry zaměřené na nakládání
a úpravu vod, monitoring a řízení kvality vod, metody
úprav vod a její distribuce.
České delegace se účastnilo 44 odborníků v čele
s náměstkyní ministra životního prostředí Ing. Radkou
Bučilovou a odborným vedoucím delegace RNDr.
Pavlem Punčochářem, CSc., z ministerstva zemědělství.
ČR byla na veletrhu zastoupena několika českými
firmami ve společném stánku Technologického centra
Akademie věd České republiky – Dekonta, Sigma Pumpy

Jednou z nejprestižnějších doprovodných akcí
jubilejního 55. Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně byla tradiční konferenční
akce Vize v automatizaci, kterou pořádalo
nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci
s Českomoravskou elektrotechnickou asociací ElA
a ČISOK.
Konference a panelové diskuze se zúčastnilo
sedm desítek odborníků, včetně dvou zástupců
Rady vlády pro výzkum a inovace, významných
profesorů, špičkových představitelů technických
univerzit, vývojových pracovišť i zástupců firem
působících v oborech automatizace a robotiky.
Partnery konference z oblasti dodavatelů řešení
pro oblast automatizace se staly společnosti
SolidVisiom, Blumenbecker a Humusoft.

Delegaci byly prezentovány moderní izraelské
technologie v úpravárenství „Blue I Water Technologies“,
metody odsolování vody ve společnosti GES Desalination
Facility, nebo moderní technologie závlahových systémů
společnosti Netafim a Gedera Seed.
Díky výraznému technologickému vývoji v oblasti
odsolování se Izrael stal nezávislým na cizích vodních

základního a aplikovaného výzkumu. Pět českých
vědeckých pracovníků již navázalo spolupráci se
svými izraelskými kolegy v rámci center excelence.
Chceme se také zaměřit na posílení české účasti
na akcích s tématikou kybernetické bezpečnosti
jako je například izraelský veletrh Cybertech
2014 (27. - 29. 1. 2014) a Home Land Security 2014
v listopadu 2014. Rovněž zdravotnický kongres
a výstava Biomed v květnu 2014 se bude zabývat
problematikou ochrany kyberprostoru.
S velkým zájmem sledujeme účast českých firem
v izraelských výběrových řízeních a s o nic menším
zájmem sledujeme izraelské podnikatele působící na
českém trhu. Jsem potěšen, že i v jiných oblastech života
jsou naše vzájemné vztahy tak dobré. V oblasti kultury
je toho milou a ceněnou ukázkou udělení Ceny Franze
Kafky izraelskému spisovateli Amosi Ozovi.
J. E. Gary Koren
velvyslanec Státu Izrael v ČR
http://embassies.gov.il/praha

zdrojích. Již tradiční součástí odborného programu, byla
návštěva společností Hagichon zajišťující zpracování
odpadních vod v Jeruzalémě a českým specialistům na
závlahové systémy blízká společnost Netafim.
Věřím, že se delegace vracela zpět do České republiky
obohacena o poznatky, které může aplikovat ve
své profesi. Věřím, že v kontextu se současným
děním v tomto regionu, mohla vidět Izrael jako zemi
s velkým potenciálem a vyspělými technologiemi. Jako
zemi, která vodohospodářskou problematiku musí
chápat jako existenční a strategickou záležitost, která
zajišťuje její nezávislost a samostatnost. Také věřím, že
zájem českých odborníků a České republiky o dění
v Izraeli přispěje k rozvíjení bilaterálních obchodních
a vědeckých spoluprací.
Petr Mothejl
člen Rady ČISOK
www.dekonta.cz

Technologické trendy v automatizaci výroby
pomáhají obnově globální ekonomiky a zajištění
požadavků
udržitelného
rozvoje.
Továrna
budoucnosti používá rozsáhlé spektrum metod
digitálního věku, modelů a nástrojů, včetně
simulace a 3D vizualizace. Digitalizace umožňuje
rychlejší a pečlivější přípravu procesů. Simulace

a optimalizace ve vývojové fázi pak zajistí, aby byl
výrobek bezchybný hned napoprvé, bez nutnosti
dodatečných, nákladných a časově náročných změn
v reálné továrně.
Petr Beneš
vicepresident ČISOK
www.stech.cz

Ve dnech 4. až 5. listopadu 2013 se uskutečnila
návštěva zástupců 17 izraelských výrobců
automobilových součástek a technologií v České
republice. Cestu organizovalo Velvyslanectví
Státu Izrael v České republice, Česko-izraelská
smíšená obchodní komora a Izraelský exportní
institut.

společnosti Škoda Auto, včetně úvodního vystoupení
pana Karlheinze Hella, člena představenstva za oblast
nákupu, následoval čtyřhodinový blok bilaterálních
jednání s reprezentanty Škoda Auto zaměřenými
na relevantní oblasti i s představiteli Vysoké školy
Škoda Auto. Akci uzavřela prohlídka muzea a závodu
společnosti.

Na první den návštěvy připravila Komora setkání
izraelských společností s relevantními českými protějšky,
představiteli ČISOK a Sdružení automobilového
průmyslu ČR v prostorách Advokátní kanceláře
Císař, Češka, Smutný. V rámci úvodu promluvil
mimo jiné velvyslanec Státu Izrael v ČR, obchodní
rada velvyslanectví Státu Izrael pro ČR a Polsko, pan
Tal Harmelin, prezident Česko-izraelské smíšené
obchodní komory, Pavel Smutný a viceprezident Svazu
automobilového průmyslu ČR, Pavel Juříček, který
účastníkům prezentoval základní informace, potenciál
a trendy automobilového průmyslu v ČR, rovněž ve
vztahu k Izraeli.

V rámci mise byly navázány perspektivní kontakty mezi
českými a izraelskými partnery s vysokým potenciálem
k budoucí obchodní a výrobní spolupráci. (red)

Setkání ve Škoda Auto zahájil Karlheinz Hell, člen
představenstva za oblast nákupu

5. listopadu 2013 následovala celodenní akce s názvem
SKODA-Israeli Suppliers´ Day v prostorách a gesci
společnosti Škoda Auto. Po prezentacích představitelů

Setkání v prostorách Advokátní kanceláře
Císař, Češka, Smutný

Společnost Škoda Auto zastoupil na pondělním
setkání Michal Kadera, ředitel pro vnější vztahy

„Prezident Zeman je v Izraeli považován za státníka
s vizí a za přítele země. Navazuje tak na masarykovskou
a havlovskou tradici české politiky. Každá česká vláda
po roce 1990 k této tradici přispívala,“ uvádí Pavel
Smutný, president ČISOK.
Státní návštěva prezidenta České republiky Miloše
Zemana v Izraeli ve dnech 6. – 9. října 2013 měla
zásadní význam pro politické a ekonomické
vztahy naší země s touto mimořádně dynamickou
a sofistikovanou ekonomikou. Izrael stabilně roste
o zhruba 3 % ročně. Nově nalezená ložiska zemního
plynu jsou odhadována v desetileté výtěžnosti na
300 mld. dolarů. Sedmimilionový Izrael je světovou
jedničkou či dvojkou v informačních technologiích,
medicíně, farmaceutickém výzkumu a v oborech
s vysokou přidanou hodnotou. Deset jeho občanů
získalo Nobelovu cenu, především ve vědeckých
oborech.
Podnikatelská delegace, která doprovázela prezidenta
České republiky Miloše Zemana na jeho první
oficiální návštěvě země mimo Evropskou unii, byla
také úspěšná. V rámci podnikatelského programu se
uskutečnila řada bilaterálních jednání s izraelskými
partnery, zejména na půdě Česko-izraelského
business fóra, které proběhlo v pondělí 7. října v Tel
Avivu. Mezi izraelskými protějšky vzbudily zájem
zkušenosti a projekty v oblasti rozvoje infrastruktury,
strojírenství, přesné optiky, automobilového
a obranného průmyslu, filtračních systémů,
turistického ruchu či zdravotnictví. Především
v rámci těchto témat se rozběhla řada perspektivních
projektů a partnerství mezi českými a izraelskými
podnikateli.
Stranou nezůstala ani podpora spolupráce
mezi institucemi. V průběhu Česko-izraelského
obchodního fóra bylo podepsáno Memorandum
o spolupráci mezi nově otevřeným zahraničním
Zastoupením MPO ČR v Tel Avivu a izraelským
Institutem pro export a mezinárodní spolupráci.
Obě partnerské organizace vyjádřily připravenost
vzájemně spolupracovat při podpoře podnikatelů
z obou zemí. Memorandum podobného znění
bylo podepsáno rovněž mezi Svazem průmyslu
a dopravy ČR a Sdružením izraelských výrobců.
Česká republika a Izrael mají jedinečnou
příležitost společně uspět na třetích trzích
Jak zaznělo nejen v rámci diskusní snídaně Miloše
Zemana s účastníky mise, je doba na spolupráci
v regionu ideální zejména z důvodu
nadstandardních politických vztahů mezi
oběma zeměmi. Ty je podle prezidenta republiky
i dalších členů vlády nutno využít k podpoře
ekonomických a obchodních vazeb. Jedním
z konkrétních výsledků jednání je uzavřená
smlouva mezi izraelskou společností IQC – Institut
of Quality and Control Ltd. a českou certifikační
společností Bohemia Certification s.r.o., jejíž
podpis završil dlouholetou spolupráci. Uzavřený
kontrakt je zaměřen na vzájemnou výměnu
školitelů a provádění auditů smíšenými izraelskočeskými týmy v oblasti bezpečnosti potravin jak
na území České republiky, tak na území Izraele,
s cílem společných projektů na třetích trzích,
zejména pak v jihovýchodní Asii.

Potenciál spolupráce na třetích trzích hraje
v možnostech spolupráce významnou roli. „Čeští
podnikatelé plánují v příštích 10-15 letech rozsáhlou
spolupráci s Izraelem na afrických a asijských trzích.
České a izraelské firmy mohou spolupráci využít
také při pronikání ma velké trhy v Číně a Indii,“
potvrzuje lídr podnikatelské delegace a president
Komory Pavel Smutný. (red)

7. října 2013 proběhlo v prostorách Exportního institutu v Tel Avivu
Česko-izraelské business fórum

Součástí programu byla rovněž návštěva společnosti Teva Pharmaceuticals Ltd.,
která je světovým leaderem v oblasti farmacie (foto Alessandro Alagia)

Při slavnostní večeři získala společnost Meopta-optika s.r.o. ocenění za mimořádný
přínos k česko-izraelské spolupráci v oblasti věda a výzkum (na snímku Gideon Saar,
ministr vnitra Státu Izrael, a majitel společnosti Meopta Paul Rausnitz)

Tomáš Pojar
Přední český diplomat, počínaje 1. únorem 2010 velvyslanec ČR v Izraeli. V letech 1995 až 2005
pracoval v organizaci Člověk v tísni, od roku 1997 na pozici ředitele, poté nastoupil jako náměstek
ministra na MZV ČR.

Co považujete za vrcholy svého diplomatického
působení v Izraeli?
Jednoznačně fakt, že se vzájemně prohloubila naše
spolupráce ve všech oblastech, že se zvýšil počet
studentů, intenzita kulturní a vědecké výměny a
spolupráce, stejně tak jako obchod, kontakty mezi
jednotlivci, institucemi a firmami. A doufám, že tento
trend bude pokračovat. Opravdu těsné vztahy mezi státy
a národy totiž nejsou tvořeny ministry zahraničních věcí
- jsou postaveny na zcela konkrétní aktivitě jednotlivých
občanů. Zadruhé musím zmínit založení sesterské
Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory, která
se stala jedním z pilířů české „infrastruktury“ zde v Izraeli,
a věřím, že i dobrým partnerem Komoře Vaší. Nakonec
nemohu opomenout fakt, že Prahu vůbec poprvé
v historii navštívil izraelský premiér a to hned třikrát. Izrael
pak za poslední čtyři roky navštívili všichni čtyři nejvyšší
čeští ústavní činitelé: prezident, předsedové obou komor
parlamentu i premiér a rozeběhla se velmi praktická

Jakub Šlosárek
Kariérní diplomat, na MZV je počínaje rokem
1999. V minulosti mj. působil na odboru
států Blízkého východu a severní Afriky a na
velvyslanectví ČR v Jordánsku.

a oboustranně výhodná tradice mezivládních jednání
zaměřených v první řadě na obchod, investice, školství a
vědu a výzkum.
Jak vidíte budoucnost vztahů ČR a Izraele?
Pokud jako Češi neztratíme pud sebezáchovy
a nezapomeneme, na jakých základech stojí naše

Co byl nejnáročnější úkol Vaší mise?
Nejnáročnější bude návrat, protože jsem v Izraeli strávil
nádherné čtyři roky. Z osobního i pracovního hlediska
se jednalo o vzrušující a nesmírně obohacující zkušenost,
těžko si v tuto chvíli představit, že by se letem stráveným
zde něco vyrovnalo. A jsem rád, že se na tom všem
podílela i Komora, lidé, kteří ji tvoří a se kterými jsem
spolupracoval.
Jak byste zhodnotil obchodní příležitosti pro
české firmy v Izraeli?
Jsou značné, a to jak do objemu, tak co do pestrosti.
Od infrastrukturních projektů v energetice či
železniční dopravě, přes vývozy strojírenské
techniky, až po spotřební zboží nejběžnějšího rázu

Jiří Rak

„Byznys lobbing je podpora obchodu“

Vedoucí kanceláře zahraničního zastoupení ministerstva průmyslu a obchodu v Tel Avivu Jiří Rak
svoji misi začal pár dní před návštěvou Miloše Zemana. V krátkém časovém úseku se mu podařilo
připravit se na úkol pomáhat a podporovat vstup a působení českých firem v regionu. Izrael byl pro
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR volbou zejména z důvodu výše vzájemného obchodu, který
vloni překročil magickou hranici jedné miliardy amerických dolarů.
Které české firmy jsou symbolem úspěchu na
izraelském trhu?
Po celém Izraeli jezdí vozidla značky Škoda,
úspěšná je zde přerovská Meopta, Moravia
Steel, ETD Transformátory, Karosa, Tatra,
přerovský Olympus a další. V Izraeli patří mezi
nejperspektivnější oblasti hi-tech průmysl,
inovativní technologie a infrastruktura,
zejména ta dopravní.
Jaká je role zástupců státu a politiků?
Ekonomickou diplomacii považuju za velmi
důležitou, zejména pokud se týká malé

ekonomiky. V tomto směru velmi oceňuji
kroky ministerstva průmyslu a obchodu a také
našeho ambasadora v Tel Avivu Tomáše Pojara,
který je velmi proobchodně orientovaný a je
bez diskusí prototypem velvyslance, který
pro podporu obchodu dělá ze své pozice
maximum.
A jakou vidíte roli Komory?
Česko-izraelská smíšená obchodní komora si
zaslouží uznání. Osobně ji považuji za jednu
z nejlepších obchodních komor, které v České
republice působí. Všem firmám doporučuji

západní civilizace a svobodná společnost, tak věřím, že
budou česko-izraelské vztahy i nadále vzkvétat. Dobré
česko-izraelské vztahy tradičně přetrvávaly bez ohledu na
měnící se vlády a ministry a doufám, že tomu tak bude
i nadále. V mnoha ohledech k sobě jako Češi a Židé, nebo
Češi a Izraelci chcete-li, máme prostě blízko, rozumíme si
a spojují nás naše historické zkušenosti.
Jak může Komora ještě více přispět k jejich rozvoji?
Práce Komory jsem si vždy nesmírně vážil, protože
Komora jednoznačně plní svoji nezastupitelnou roli
a k posilování česko-izraelských vztahů nepochybně
dlouhodobě přispívá. Na co se zaměřit? Doporučuji
věnovat se konkrétnímu servisu a hledání partnerů
a příležitostí pro jednotlivé izraelské i české výrobce,
obchodníky a investory. Až se zanedlouho vrátím do
Prahy, rád se budu v případě zájmu na takové činnosti
v rámci aktivit Komory osobně podílet. Jsem hluboce
přesvědčen, že vzájemný obchod a investice mohou
výrazně stoupat. A koneckonců, ještě jsem se nesetkal
s českým podnikatelem, který se vydal do Izraele na
předem připravenou obchodní misi a vrátil se do Prahy
zklamaný. Moje zkušenost praví, že i pro ty, kteří obchod
nakonec neuzavřou, se vždy jedná přinejmenším
o návštěvu velmi inspirativní.
Kontakty: www.mzv.cz/telaviv

– to vše je z Izraele poptáváno. Takže všem českým
firmám doporučuji, aby směrem k Izraeli napřeli
svoji pozornost, šance na úspěch jsou nemalé.
Jaké pro Vás má přínosy spolupráce s ČISOK?
Za své působení v diplomacii jsem poznal řadu
obchodních komor a mé dojmy byly často
rozpačité. Jsem rád, že ČISOK se z této převládající
šedi vymyká. Dnes už si troufám otevřeně říci,
že se jedná o jednu z nejlepších komor vůbec.
Spolupracovali jsme na řadě akcí a v každém
konkrétním případě jsem si mohl být jist, že
v Čechách mám partnera, který bezchybně
odpracuje své, a o to více jsem se mohl soustředit
na přípravy v místě.

spolupracovat, respektive vstoupit do Komory
a využívat členských výhod.
Kontakt: telaviv@czechtrade.cz

Naživo
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Výroční setkání Komory ve Ville Richter –
Marketing bez
zbytečných výdajů tradiční, jedinečné, stylové, unikátní
16. října 2013 proběhla v zasedací místnosti
Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný další
z akcí zaměřených na praktickou podporu podnikání
s názvem Marketing bez zbytečných výdajů aneb jak
peníze neutrácet a naopak je vydělávat.
Portfolio služeb společnosti Rapio, člena ČISOK,
přítomným představil její zástupce Ing. Michael
Mikšovský. Prezentace se věnovala zejména diskuzi
o skutečné podstatě reklamy, nástrahách a přínosech
marketingového poradenství a rovněž představení
Adaptivního Ekonometrického systému, revolučního
nástroje pro plánování mediální kampaně. (red)

Villa Richter Restaurants je komplex tří stylových restaurací
v bezprostřední blízkosti Pražského Hradu, posazený
v jednom z nejstarších vinohradů v Čechách. Jedinečná
poloha tohoto areálu poskytuje nezapomenutelné
výhledy a jedinečnou atmosféru s nabídkou mezinárodní
i české gastronomie.
Piano Nobile je exkluzivní restaurace s překrásným
výhledem, unikátním interiérem, kde se vybrané prostředí
snoubí s historií. Místo, kde si vychutnáte kulinářské
umění mistra šéfkuchaře, doplněné o široký výběr těch
nejprestižnějších tuzemských i mezinárodních vín.

Více informací naleznete na www.rapio.cz

Kontakt pro další informace:
e-mail: info@villarichter.cz , GSM: +420 725 520 978

Špičková Big data analýza zaměřená
na zákazníky a risk management

EGAP podporuje
export do Izraele

Dne 1. října 2013 proběhlo v prostorách Advokátní
kanceláře Císař, Češka, Smutný další ze série diskusních
setkání s předními izraelskými odborníky.

retail banking a telco. Tématem odborného setkání byla
především analýza a data mining v oblastech customer
centric marketing a risk management.

Tentokrát se jednalo o workshop zaměřený na Big Data
analýzu s panem Ori Davidovichem, vicepresidentem
společnosti GSTAT Software Solutions, která patří mezi
špičku na trhu v oblasti realizace a implementace Big Data
zaměřenou na marketingové kampaně v oblasti retail,

Mezi účastníky workshopu byli vedle viceprezidenta
ČISOK RNDr. Petra Beneše a Ing. Martina Kulta, člena
Rady odpovědného za oblast ICT a Kybernetická
bezpečnost také představitelé společností Novicom,
Adwice, IPVZ, CoolPeople či NESS Technolgies. (red)

Izrael patří podle Exportní strategie mezi prioritní země,
což se projevuje i na pojištění vývozu u Exportní garanční
a pojišťovací společnosti (EGAP). Zatímco do roku 2012
EGAP nepojistil žádný export do této země, v letošním

Holocaust je třeba připomínat
zejména mladé generaci
roce už projednal a schválil několik obchodních případů.
Podpořil tak svým pojištěním vývoz za téměř 3,5 mld. Kč
a další obchodní případy za zhruba miliardu korun EGAP
právě projednává.
Celá podpora EGAP se aktuálně týká oblasti strojírenského
průmyslu. K zájmu o pojišťování exportu do Izraele podle
generálního ředitele EGAP Jana Procházky výrazně přispělo
i letos podepsané Memorandum o spolupráci mezi
EGAP a Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou
a možnost prezentovat služby a produkty EGAP členům
ČISOK. (red)
Jan Procházka
generální ředitel
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
www.egap.cz

V předvečer připomenutí událostí Křišťálové noci,
dne 7. listopadu 2013, se v prostorách Advokátní
kanceláře Císař, Češka, Smutný uskutečnila přednáška
JUDr. Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských
obcí v ČR a vicepresidenta Světového židovského
kongresu, na téma Holocaust.

Účastníci se dozvěděli řadu zajímavých informací
o vzniku, průběhu a důsledcích největší genocidy ve
světových dějinách. Vedle historické linky se výklad
věnoval především osobním příběhům přeživších
i těch, kteří bohužel takové štěstí neměli. Právě osobní
rozměr tohoto dějinného období je třeba rozvíjet
a zdůrazňovat zejména při práci s mladou
generací. (red)

Členové
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Špičková vína, která provází akce Komory
V překrásné krajině tradiční vinařské oblasti Kyjovska, jen
pár minut jízdy z bitvy Tří císařů proslaveného Slavkova,
najdete pod pásem Ždánického lesa půvabnou vinařskou
obec Archlebov a na jejím samém začátku vinařství
SPIELBERG.

Stáří vinic je různé, od mladých vinic dávajících svěží
štíhlejší vína, až po vinice 40 let staré, z kterých vznikají
hutná extraktivní vína. Díky ekologickému pěstování révy
a jejího zpracování využívající moderního systému řízeného
kvašení, se daří produkovat přívlastková vína ve špičkové
kvalitě. Ta jsou proto určena především pro gastronomii
a do vinoték, ovšem s některými řadami se můžete setkat
i v běžné obchodní síti.

v Londýně. Červená vína jako je Pinot noir, Frankovka,
André, Zweigeltrebe jsou školena na francouzských
barriquových sudech tak, aby tak vznikla harmonická,
osobitá vína s celou škálou vyvážených vjemů.
Více informací i e-shop vinařství Spielberg:
www.spielberg.cz

Bílá vína, z nichž nejslavnější jsou bezesporu ryzlinky rýnské
i vlašské či pinot blanc a pinot gris, zrají v některých edicích
na generických (vlastních) kvasinkách. Výjimečnost
bílých vín značky Spielberg dokládají významná ocenění
ze světových soutěží jako je MUNDUS vini, AWC
Vienna italské VINITALY či International Wine Challenge

EL AL: Do Izraele na komfortních křídlech
O vína sklizená na vlastních vinicích o rozloze takřka 65 ha
se tu stará s týmem zkušených vinohradníků sklepmistr
pan Ondřej Konečný. Vinařství také úzce spolupracuje
s Mendelovou univerzitou v Brně a díky docentu
Pavlouškovi procházejí vinařstvím k oboustranné
spokojenosti kvalitní studenti oboru.

Presidentská trofej
AK CČS v kategorii
odpovědná Právnická
firma roku

Dne 11. listopadu 2013 byly slavnostně vyhlášeny
výsledky 6. ročníku firemního žebříčku Právnická
firma roku, který pravidelně vyhlašuje společnost
EPRAVO.CZ. Vítězem v nové kategorii Pro bono
a společenská odpovědnost firemního žebříčku
Právnická firma roku se stala advokátní kancelář
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Dále je doporučovanou
kanceláří v oborech Veřejné zakázky a Pracovní právo
a velmi doporučovanou kanceláří v oboru Sportovní
právo.
„Udělené ceny si velmi vážíme a zdaleka se
nepokládáme za jediné, kdo se společensky angažují.
Na druhou stranu budiž chápána jako povzbuzení
pro všechny, kteří váhají nad tím, zdali je podpora
projektů prospěšných společností součástí firemního
profilu,“ uvedl Pavel Smutný, zřizovatel nadačního
fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND.
Bohemian Heritage Fund: www.bohemianheritage.cz,
AK CČS: www.akccs.cz

Společnost EL AL, která na trhu funguje už od roku 1948
a provozuje lety z Izraele do 36 destinací, přináší od začátku
listopadu ještě komfortnější způsob cestování.

Společnost se rozhodla investovat peníze
hned do několika oblastí. Byla zakoupena
nová letadla B737-900, která budou vybavena
nejmodernějším zařízením, větší business třídou,
ergonomickými sedačkami, wi-fi, kávovary
Nespresso, atmosférickým osvětlením a mnoha
dalšími. Kromě vybavenosti letadla se také
společnost zaměřila na novou nabídku vín, která
byla sestavena pod dohledem someliéra Yaira

Haidu a také na nové uniformy posádky letadla,
které byly navrženy módní značkou Gottex.
Zkvalitnění zážitku z letu samotného však nebylo
jediným cílem společnosti. Byly také vyvinuty
aplikace pro mobilní telefony, které umožní rychlé
a jednoduché objednání letenky či odbavení
přes Express Check-in. Proces odbavení letů byl
jedním z dalších témat, na která se společnost
zaměřila, i zde dojde ke zrychlení a zkvalitnění
služeb. Pro zimní sezónu byl přidán páteční ranní
let a od letní sezóny se pasažéři mohou těšit na
navýšení jak ranních, tak večerních letů s novou
značkou UP by ELAL. Tak tedy příjemný let!
Více informací: www.elal.cz

TOP HOTEL Praha: Unikátní
nabídka pro členy ČISOK
TOP HOTEL Praha si pro členy Česko-izraelské smíšené
obchodní komory přichystal jedinečnou vánoční
nabídku. Nyní máte možnost využít slevu 10% z ceny
pronájmu sálů či salónků v TOP HOTELu Praha pro
všechny nově poptané akce, uspořádané do konce
března 2014! Neváhejte a včas si rezervujte volný termín.
TOP HOTEL Praha je unikátní svou rozlohou, kapacitou
a zejména šíří poskytovaných služeb. Jako jeden z mála
hotelů může nabídnout kapacitu přes 900 pokojů a až
5000 kongresových míst a to v pěti sálech a šestnácti
salóncích. V největším sále lze přichystat prostory až
pro 2000 osob s tím, že uspořádání je zcela variabilní.
Přidanou hodnotou je výborná akustika a možnost TV
přenosů, což umožňuje i konání velmi významných akcí
nadstandardního rozsahu.

Vzhledem k velké kapacitě pokojů a kongresových
sálů je samozřejmostí také rozsáhlé parkoviště, které je
schopno pojmout až 800 osobních vozů a množství
autobusů. Automobily je možné instalovat i přímo
do vnitřních hotelových prostor, což nabízí jedinečné
možnosti pro prezentaci.

Vyhlášené je také umění místních kuchařů, jejichž
speciality můžete ochutnat v kterékoliv z pěti hotelových
restaurací. Při příznivém počasí je možné využít rozsáhlou
Japonskou zahradu a pobyt zpříjemní také návštěva
wellness centra. Pro aktivní sportovce jsou pak k dispozici
bowlingové dráhy a tenisové kurty.
V kombinaci s velkou kongresovou kapacitou nabízí
TOP HOTEL Praha jedinečné prostory pro uspořádání
firemní akce, semináře, kongresu, večírku, spojeného
s ubytováním a příjemným a bohatým programem pro
účastníky. Přesvědčte se o kvalitě našich služeb i Vy!
Více informací: www.tophotel.cz
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