
Koktejl s novými členy v roce 2014 s rekordní účastí 
Na sklonku ledna proběhl tradičně oblíbený Koktejl s novými členy, kteří rozšířili řady Komory v roce 2013 
 a v lednu 2014. Letos akce zaznamenala rekordní účast a její pracovní část se z kapacitních důvodů uskutečnila 
v  kongresovém centru City Tower. Po oficiálním představení nových tváří ČISOK následovalo neformální 
seznamování v rámci rautu a číše vína v prostorách Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Pro návštěvníky 
koktejlu jsme připravili také výstavu obrazů a instalací akademické malířky Jitky Nesnídalové. Profily nových 
členů přinášíme v tomto čísle bulletinu. Ať se vám u nás líbí!   red.
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Komora 2014 – 100členná a online!
Vážení přátelé,

existence tisícovek start-up firem 
a podíl vysokoškolsky vzdělaných 
odborníků na obyvatele větší 
než kdekoliv na světě činí  
z Izraele světové centrum inovací.  
S podporou státu, společenské 
akceptace a přítomnosti velkého 
počtu zájemců z celého světa 
dychtivých nakoupit inovativní 
technologie pracují izraelské 

firmy na širokém spektru produktů a služeb. S použitím umělé 
inteligence a digitálních technologií vytvářejí aplikace pro lékařskou 
diagnostiku, nástroje pro zrakově, fyzicky či mentálně postižené 
stejně jako produkty, které mohou zlepšit výsledky v zemědělství. 
Země v minulosti prodávající do světa pomeranče se rozhodla 
stavět svoji ekonomiku na znalostních oborech. V současné době se 
na polovině veškerého izraelského exportu podílejí technologická 
odvětví.

co je tím „tajemným kořením“, které z Izraele dělá světové centrum 
start-up firem? Experti říkají, že „bottom up“ přístup izraelské vlády 
k  financování inovativních projektů je v raných stadiích výzkumu  
a vývoje unikátní. Výdaje na výzkum a vývoj v Izraeli činí přibližně 5 % 
GdP, tj. 260 miliard USd, a jsou tak vyšší než v kterékoliv jiné západní 
ekonomice. Nezahrnují přitom výdaje na výzkum a vývoj v oblasti 
obranných technologií. Úřad hlavního vědce má roční rozpočet 
450 milionů USd a vždy spoluinvestuje se soukromým sektorem. 
Typické granty se pohybují v rozmezí 30 tisíc až 6 milionů USd.

V zemi je přibližně 300 mezinárodních společností, které představují 
významnou součást ekosystému. Řada z  nich, včetně společností 
Apple, Google, Intel, Microsoft, General Motors a GE, zde vytvořila 
svoje výzkumná a vývojová centra, která využívají talent místních 
odborníků a přicházejí s významnými objevy.

Izrael přilákal na obyvatele více než dvojnásobek investic venture 
kapitálu než USA a 30krát více než všechny členské státy EU 
dohromady. dnes v  Izraeli funguje asi 70 aktivních venture 
kapitálových fondů, z nichž 14 je mezinárodních.

důraz, který země klade na vzdělání, je reprezentovaný osmi 
univerzitami, které za posledních deset let vyprodukovaly šest 
nositelů Nobelovy ceny. Traduje se, že děti v  Izraeli vědí, že se jich 
matka jednou zeptá: „Myslíš, že po všem, co jsme pro tebe udělali, je 
jedna Nobelova cena příliš moc?“

Věřme, že nedávné vytvoření Výboru pro vědu, výzkum a inovace 
v rámci ČISOK přispěje k představení této světové hi-tech kultury  
a k motivaci špičkových českých pracovišť i start-up firem pro 
společné česko-izraelské projekty.  

Komora vstoupila do nového roku s  historicky 
nejvyšším počtem členů a se zbrusu novým webem  
a stále se rozvíjejícím facebookovým profilem. Velmi 
nás těší, že zájem o členství v  naší Komoře se rok 
od roku zvyšuje a Komora tak počátkem roku 2014 
překročila magickou hranici stovky členů. Podpora 
našich členů a jejich aktivit je naší prioritou. Prosíme 
vás proto, abyste v  případě jakýchkoli dotazů, 
připomínek či nápadů na optimalizaci činnosti 
Komory kontaktovali sekretariát.

Sekretariát Komory se od ledna 2014, zejména 
v  souvislosti s narůstající agendou, rozšířil o novou 
posilu na plný úvazek. Stala se jí Tereza Rajská, 
Agenda a New Media Manager, která má na starosti 
především web, Facebook a organizační chod 
kanceláře Komory. Tereza, která je v  týmu Komory 
již od počátku roku 2013, studuje judaistiku na 
Univerzitě Karlově v Praze.

Srdečně vás zveme k návštěvě nového webu ČISOK na 
www.cisok.cz a těšíme se na vaše příspěvky, které velmi 
rádi uveřejníme! 

red.

Editorial

RNDr. Petr Beneš
vicepresident ČISOK, předseda Výboru pro vědu, 

výzkum a inovace
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Počátkem listopadu se uskutečnila ve Škoda Auto v Mladé 
Boleslavi prezentace 17 izraelských výrobců a dodavatelů 
součástek i technologických řešení pro automobilový 
průmysl. Na organizaci cesty jejich zástupců do ČR se podílely 
Velvyslanectví Státu Izrael v  České republice, Česko-izraelská 
smíšená obchodní komora a Izraelský exportní institut.

Celodenní akci s názvem SKODA-Israeli Suppliers‘ Day zahájil 
svým vystoupením Karlheinz Hell, člen představenstva Škoda 
Auto za oblast nákupu, poté následoval čtyřhodinový blok 
bilaterálních jednání izraelských firem se zástupci Škoda 
Auto zaměřených na relevantní oblasti. Proběhlo také setkání 
s představiteli Vysoké školy Škoda Auto.

Mezi 17 izraelskými společnostmi nabízejícími mechanické 
konstrukční prvky, materiály a technologie pro automobilový 
průmysl byla zastoupena také čtveřice firem, která představila 

špičkové technologie a řešení z oblasti elektronických systémů, 
jež zvyšují komfort řidiče, a tím i bezpečnost jízdy.

Společnost Autotalks je společnost zabývající se vývojem  
a návrhem polovodičových čipů  (tzv. fabless company).  
Autotalks  má do sériové výroby připravené řešení pro 
komunikaci vůz-vůz (Vehicle-to-Vehicle, V2V) a vůz 
-infrastruktura (Vehicle-to-Infrastructure, V2I). Jedná se o řešení 
postavené na dvojici čipů – CRATON (ATK4100) je komunikační 
processor V2X a PLUTON (ATK3100) je RF transceiver V2X. 
Komunikační modul PANGEA pak představuje 4. generaci 
vývojové platformy pro referenční návrh elektronických 
řídících jednotek na bázi těchto čipů, které přispějí ke zvýšení 
bezpečnosti vozů v silničním provozu. 

Společnosti BrightWayVision, jejímž 88% vlastníkem je společnost 
Elbit Systems, jeden z největších izraelských výrobců elektronických 

obranných systémů, má ambici zvýšit bezpečnost a komfort řidiče 
kdykoliv a za jakéhokoliv počasí a viditelnosti. BrightWayVision 
představila systém nočního vidění s asistenčními službami pro řidiče 
na bázi technologie active gated-imaging. Ta kombinuje dva klíčové 
prvky – speciálně konstruovanou klíčovanou kameru a pulzní 
světelný zdroj (laser, LED) vyzařující v blízké infračervené oblasti 
(NIR, 800 nm) – které pracují v „radarovém” režimu. Firma vyvinula 
pro tento účel speciální klíčovaný kamerový senzor GCMOS (Gated 
CMOS) optimalizovaný pro vlnovou délku 800 nm. Systém BrightEye 
je schopen za tmy zajistit na svém displeji „dohled” na vzdálenost až 
250 m jako za denního světla. Nemůže být oslepen protijedoucími 
vozy, takže zobrazuje i chodce, které by řidič díky protisvětlu neviděl. 
Součástí systému jsou i automatická hlášení varující před hrozícími 
kolizemi s vozy nebo chodci a před vyjetím z jízdního pruhu.  

Na návrh a výrobu zákaznických uživatelských rozhraní HMI (Human 
Machine Interface) se zaměřuje společnost CPC Group. Nabízí služby 
EMS, disponuje vlastním vývojovým centrem i špičkovými výrobními 
technologiemi a zařízeními včetně linek SMT, RTG testeru a AOI.  
K jejím zákazníkům v Evropě patří například i firma Rolls-Royce.

Poslední ze čtveřice dodavatelů řešení elektronických systémů byla 
dynamická a inovativní firma Sysmop Technologies zabývající se 
výzkumem a vývojem embedded systémů. Její zkušené týmy inženýrů 
řeší vložené elektronické řídící systémy od počáteční koncepce přes 
fázi návrhu a zhotovení prototypu až po vyhotovení dokumentace 
a zavedení do výroby. Zákazníky Sysmop Technologies najdeme  
v oblasti výroby lékařských přístrojů, v automobilovém průmyslu,  
v sektorech průmyslové automatizace i spotřební elektroniky.  

Věřme tedy, že budoucí Škodovky využijí některé  
z technologií a služeb, se kterými jsme měli možnost se na SKODA 
-Israeli Suppliers‘ Day 2013 v Mladé Boleslavi seznámit, a že vozy 
Škoda budou nadále ve světovém měřítku tak žádané a úspěšné, 
jako je tomu v Izraeli. 

Petr Beneš 
vicepresident Komory

V jednacím sále agentury pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest se 11. února uskutečnilo ustavující zasedání 
Výboru pro výzkum, vývoj a inovace Česko-izraelské 
smíšené obchodní komory.

Za účasti zakládajících členů výboru prof. MUDr. Evy 
Sykové, DrSc., (Ústav experimentální medicíny AV 
ČR), prof. Dr. Vladimíra Maříka, dr. h. c., (Český institut 
informatiky, robotiky a kybernetiky, Rada vlády pro VVI), 
doc. Ing. Jiřího Krechla, CSc., (CzechInvest), doc. Dr. Ing. 
Vladimíra Keba (Technologická agentura ČR), doc. RNDr. 
Ivana Ošťádala, CSc., (KFPP MF UK) a doc. Ing. Jaroslava 
Machana, CSc., (Special Projects of Electro-strategy and 
Research, ŠKODA AUTO a.s.) zahájil jednání viceprezident 
ČISOK pro vědu, výzkum a inovace (VVI) a designovaný 
předseda Výboru RNDr. Petr Beneš a předal slovo JUDr. 
Pavlu Smutnému, prezidentu ČISOK, který pozdravil 
přítomné a zdůraznil význam ustavení Výboru pro VVI  
a podporu, které se bude těšit. Připomněl posun ve vztazích 
ČR a státu Izrael a průnik aktivit v oblasti VVI s aktivitami 
ČISOK, která má spíše než obchodní průmyslový charakter.

Viceprezident Beneš následně zahájil první jednání Výboru, 
připomněl více než 10 let aktivit ČISOK v oblasti organizace 

odborných misí do Izraele zejména v oblasti zdravotnictví  
a HiTech, na nichž se ČISOK podílí ve spolupráci 
s  obchodními sekcemi Izraelského velvyslanectví v  Praze 
a Českého velvyslanectví v  Tel Avivu. Připomněl rovněž 
vznik konkrétních projektů spolupráce, jako příklad uvedl 
spolupráci VUT Brno a Univerzity Haifa.

Výbor podle Beneše vzniká na základě potřeby podchytit 
velký potenciál možností vzájemné spolupráce mezi 
Českou republikou a Státem Izrael v oblasti inovativních 
oborů, vědy a zejména aplikovaného výzkumu.
Jako hlavní úkoly Výboru Beneš uvedl:
•   vyhledávání možností vzájemné spolupráce,
•   podporu přípravy dvou a vícestranných projektů,
•   vyhledávání možností finanční podpory projektů, 
• navázání užší spolupráce se státními institucemi   
     podporujícími VVI v Izraeli,
• přípravu misí českých odborníků do Izraele ve  
  spolupráci s  velvyslanectvími státu Izrael v  Praze  
     a České republiky v Tel Avivu.

Následná diskuze přinesla řadu podnětných námětů 
pro další aktivity Výboru. Profesorka Syková upozornila 
na možnost trojstranných mezinárodních projektů, 
které přinášejí větší motivaci zúčastněných stran  
a doporučila spolupráci se skandinávskými zeměmi. 
Potenciál v  podpoře těchto projektů nabízí TA 

ČR. Profesor Mařík podtrhl izraelskou schopnost 
motivovat k inovacím a zobchodovat výsledky výzkumu  
a zdůraznil nezbytnost uzavřením smlouvy mezi TA ČR  
a odpovídající agenturou v Izraeli nebo smlouvy 
mezivládní. Doc. Ošťádal upozornil na prostor 
pro postgraduální studia a podporu studentských 
projektů. Možnost propojení technologických firem 
s  biomedicínským výzkumem v  oblasti bezpečnosti 
vozů a dopravy připomněl doc. Machan. Diskuzi uzavřel  
doc. Krechl, který nabídl platformu agentury Czechinvest 
jako základnu pro spolupráci s možností využití 
dlouhodobě vytvářených databází pro vyhledávání 
partnerů v Izraeli pro dvoustranné projekty. Upozornil 
rovněž na potenciál tradice izraelských Technologických 
dnů a zdůraznil potřebu provést inventuru spolupráce ČR 
a Státu Izrael.

Prvním konkrétním projektem Výboru pro vědu, výzkum 
a inovace je březnová technologická mise zaměřená 
na problematiku robotiky, automatizace a především 
kybernetické bezpečnosti. Misi, které se zúčastní  
12 špičkových odborníků z ČR, mezi nimi jsou tři zástupci 
nově vzniklého Výboru, povede RNDr. Petr Beneš, 
vicepresident ČISOK pro VVI. 

red.

Spolupráce

Inovace nebudou bez motivace
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Izrael

Střídání stráží na velvyslanectví ČR v Izraeli

Jarní židovské svátky
Těm z nás, kteří jezdí do Izraele více či méně pravidelně, 
nemusíme židovské svátky příliš představovat. Stejně 
jako v židovských komunitách po celém světě, včetně té 
naší, doprovázejí nás doslova po celý rok. Jejich cyklické 
opakování – neměnné stejně jako cyklus života – vedl 
dokonce některé učence a filozofy k  vytváření celých 
myšlenkových konstrukcí. Marxův výrok o tom, že vývoj 
jako pohyb po spirále je abstrakcí pro pochopení světa, 

byl jistě inspirován nejen Hegelem ale i samotným 
Marxovým dědečkem, trierským rabínem, který měl tuto 
starou moudrost Talmudu dobře zažitou.

V  činnosti naší Komory jsme se již několikrát vydali za 
hranice komerčních a ekonomických zájmů. Rozhodli 
jsme se proto, že i nadcházející jarní a letní sezonu si 
připomeneme stylově – stručnou informací o některých 
židovských svátcích, se kterými se pravděpodobně nejen 
při našich obchodních cestách budeme setkávat.

V  době, kdy představujeme toto číslo našeho bulletinu, již 
máme za sebou oslavy svátku Purim. Je to nejveselejší židovský 
svátek, který připomíná záchranu perských Židů z rukou zlého 
vezíra Hamana, který připravoval jejich vyvraždění. Královna 
Ester, sama Židovka, nakonec vyprosí záchranu svého národa 
na králi Ahašvérošovi, svém manželovi. Tento příběh, který 
se odehrál prý v  roce 355 př. n. l., se každoročně předčítá 
v synagogách, ale také slaví tím, že se jí tradiční pokrmy (tzv. 
Hamanovy uši) nebo inscenují ochotnická představení na 
toto téma. Konají se i karnevaly v maskách, řehtačky a dupání 
doprovázejí čtení vždy tam, kde se objeví jméno Haman.  
A někteří se nakonec – podle tradice – opijí tak, že nepoznají, 
kdo byl Haman a kdo hodný strýc královny Ester jménem 
Mordechaj.

V tradici Pesachu – což je svátek někdy nesprávně považovaný 
za židovské Velikonoce, protože spadá do stejného období– 
si zas připomínáme východ Židů z  egyptského otroctví. 
Příběh biblického exodu je čten při slavnostních večeřích 
zvaných Seder (pořádek), na slavnostních tabulích jsou různé 
symbolické pokrmy, např. hořké byliny připomínající otroctví, 
či slaná voda připomínající prolité slzy ale především macesy 
– nekvašený chléb na památku toho, že při útěku nový chléb 
nestačil vzejít. Svátek se slaví především v rodinném kruhu, 
ale také s přáteli a kolegy. Říká se, že „Poslední večeře páně“ 
se odehrávala právě u sederového stolu.

Poslední svátek, který si ještě připomeneme, je Šavuot. 
Můžeme se na něj těšit koncem května a připomíná jednak 
první sklizeň (v středomořském klimatu tomu tak je i nyní), 
ale také svátek darování Tóry, tedy Desatera přikázání, 
Mojžíšovi na hoře Sinaj. Tradicí je pojídat mléčné pokrmy 
a med, protože – jak praví král Šalamoun v  Písni písní – 
„Mléko a strdí je pod tvým jazykem…“ Připomíná-li to nám, 
vyrostlým v  české tradici, Kosmase či Jiráska, není to jen 
podobnost čistě náhodná…

Tomáš Kraus 
člen Komory 

Od ledna 2014 působí v  Tel Avivu nový obchodní rada 
či chcete-li vedoucí obchodně-ekonomického úseku, 
Branislav Gal. V  červnu se můžete těšit na osobní setkání 
s  ním u kulatého stolu, které pro naše členy plánujeme, 
a již nyní vám přinášíme krátký rozhovor o jeho vizích  
a prioritách.

Na co byste se v rámci své mise chtěl především zaměřit? 
Doprovodným jevem srdečného a přátelského vztahu ČR 
a Izraele je intenzivní spolupráce v  ekonomické a kulturní 
oblasti, cestovním ruchu, ve vědě a výzkumu. Jedním 
z  hlavních cílů české diplomacie je usilovat o to, aby se 
obchod a investice rozvíjely ruku v  ruce s  bilaterální relací 
v politické oblasti. Ze všech zemí v regionu to platí zejména 
ve vztahu k Izraeli. Na obou stranách ceněná důvěra by 
mohla být ještě ve větší míře ekonomicky zúročena například  
v propojení začínajících českých firem s  izraelským 
investičním kapitálem.

Jak ČR, tak i Izrael staví na exportně zaměřené ekonomice. 
Pro Izrael je typické, že vyváží do celého světa kromě regionu, 
v němž se nachází. Zatím spíše nevyužitý potenciál existuje  
v uzavírání strategických partnerství za účelem podnikání ve 
třetích zemích, a to zejména těch, kde jsou české subjekty 
pevně etablovány a na jejichž trhy nemají izraelské firmy 
jednoduchý přístup. 

Od izraelských firem bychom se na druhou stranu mohli a měli 
učit využívat kyberprostoru k realizaci inovativních projektů 
či schopnosti zaujmout zahraniční investory. K pozici Izraele  
v odvětví kybernetické bezpečnosti s obdivem vzhlíží i  v oblasti 
IT jinak hegemonický Silicon Valley. Světový prim si vysloužily  
i některé sofistikované vojenské technologie (UAV). Propojení 
zahraničního kapitálu s  akademickým prostředím, vědy  
a výzkumu s armádou i civilním sektorem a v neposledním 
řadě všudypřítomným inovativním duchem zde vytvořilo 
živnou půdu pro mimořádně dynamické podnikatelské 
prostředí, v němž údajně působí více high-tech startupů než 
v celé EU. 

Od roku 2010 probíhá program mezinárodní spolupráce mezi 
Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu 
a experimentálním vývoji GESHER/MOST. Již několik let 
rovněž probíhá program Czech Accelerator 2011–2014, který 
je určen firmám hledajícím business partnera a zkušenosti 
ve světových technologických inkubátorech. Jeho součástí je 
inkubátor zaměřený na zdravotnická zařízení, biotechnologie 
a farmacii – Misgav Venture Accelerator. 

Jaká odvětví na izraelském trhu nabízejí zvláštní potenciál 
pro české exportéry a podnikatele a proč?
Obchod mezi EU a Izraelem je od roku 2000 prakticky zcela 

liberalizován. Omezením trhu je jeho relativně malá velikost  
a velká dopravní vzdálenost. Obchodní bilance 3:1 ve prospěch 
ČR vypovídá o tom, že se čeští exportéři umějí prosadit na 
zdejším náročném trhu. Z pohledu našich tradičních exportních 
komodit je významný útlum odvětví, jako jsou kovovýroba, 
textilní a oděvní průmysl, obuvnictví, chemická výroba, resp. 
přesun těžiště tvorby HDP do oblasti vyspělých technologií. 

V Izraeli permanentně probíhá celá řada infrastrukturních 
projektů (rozšiřování a obnova železniční sítě, budování mostů 
atp.). Jak v infrastruktuře, tak ve stavebnictví je perspektiva 
uplatnění české hutní a ocelářská produkce. Vzhledem  
k neexistenci významných ocelářských provozů v Izraeli je trh 
výrazně dovozní. Totéž platí pro dodávky dopravních prostředků 
(kromě osobních automobilů např. lokomotivy, vagony, tramvaje, 
autobusy) a navazujících komponentů (kolejnic, signalizačního 
zařízení). 

V minulosti se čeští exportéři dokázali prosadit i v subdodávkách 
komponentů pro obranný průmysl (např. optické přístroje). Stabilně 
úspěšnými vývozními artikly jsou vodohospodářské systémy (např. 
armatury a zařízení pro čištění a úpravu vody), obráběcí stroje, 
průmyslová zařízení, přístrojová a laboratorní technika.

Máte k Izraeli osobní vztah?
Každým dnem vřelejší a osobnější… Je samozřejmě snadné nechat 
se strhnout příběhy ze Starého zákona či nacházet inspiraci  
v podnikatelských úspěších z dílny „start-up nation“. Je známo, že 
Izrael se starým kontinentem někdy neladí noty lehce, ale jsem 
přesvědčen, že v každém z nás je kousek Země zaslíbené a platí to 
i naopak. 

Vrátím se oklikou k první otázce. Misí ekonomického úseku 
velvyslanectví v Tel Avivu je dostupnými prostředky pomáhat 
českým a izraelským podnikatelům najít k  sobě cestu. 
Umožnit jim, aby z česko-izraelského partnerství vytěžili 
v oblasti obchodu a investic maximum. Já a všichni kolegové 
nejen na našem zastupitelském úřadě, ale i na zahraničním 
zastoupení MPO v Herzliji, a v partnerské obchodní komoře 
v  Petach Tikva nevynímaje, jsme připraveni vyhledávat 
obchodní a investiční příležitosti, propojovat výrobce se 
zákazníkem a zaintervenovat ve prospěch seriózních českých 
firem. 

Pracovní zkušenosti
2009–2014 MZV (2011–2013 ZÚ ČR ve Vilniusu, 2009–2011 
ZÚ ČR v  Londýně). Vyhledávání exportních příležitostí  
a organizace podnikatelských misí, pomoc firmám při 
účasti na veřejných zakázkách v  zahraničí, sektorové 
politiky EU (konkurenceschopnost, zemědělství 
a rybolov, energetika, telekomunikace, doprava, 
ekonomika a finance), agendy mezinárodních 
ekonomických organizací (ICCO, ICO, ISO, IGC, IMO, 
IMSO), koordinace činnosti ekonomických ministerstev  
a jejich příspěvkových organizací v zahraničí.
2008–2009 MPO (Odbor vnitřního trhu a služeb EU). 
Příprava Předsednictví ČR v Radě EU, účast na jednáních 
pracovních skupin DG MARKT, koordinace horizontálních 
agend vnitřního trhu EU, vč. např. implementace Směrnice 
o službách, přípravě Rady pro konkurenceschopnost, 
spolupráce na studii OECD „Prohloubením reforem  
k využití potenciálu vnitřního trhu“, spoluautorství na studii 
„Analýza konkurenceschopnosti ČR“ (Scientia et Societas, 
2010). 2005–2006 Vedoucí mise občanského sdružení 
Člověk v ohrození na Srí Lance. Řízení, supervize a finanční 
kontrola rozvojových projektů, koordinace výstavby  
45 domů, lodí a komunitního centra pro oběti tsunami, 
spolupráce s partnerskými organizacemi v postižené oblasti, 
publikační činnost (Literární noviny, Týždeň). 1999–2005 
a 2006–2008 BH Securities a.s., Delta Securities a.s., BGA 
Consulting. Asset management a private banking, správa 
portfolií cenných papírů. 1997–1999 Odborná praxe ve 
Spojených státech (1997 Software & Information Industry 
Association, 1998/1999 Lucent Technologies – Chief 
Information Officer).

Vzdělání
obchodní diplomacie na Monterey Institute of International 
Studies (1996–1998), resp. obchodní administrativa  na City 
University of Seattle (1993–1996).

Kontakty
e-mail: commerce_telaviv@mzv.cz
webové stránky: http://www.mzv.cz/telaviv/cz/
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ADWISE, s. r. o.
ADWISE je poradenskou firmou, která se na českém trhu po-
hybuje více jak deset let. Realizované projekty jsou především  
z oblastí performance management, optimalizace procesů, 
zlepšování IT a řízení projektů. Většina konzultantů má za se-
bou bohaté zkušenosti ze zahraničí nebo top mamagementu  
v českých firmách. Mezi klienty ADWISE patří několik předních 
českých firem, jako jsou ŠKODA AUTO, Českomoravská staveb-
ní spořitelna, ŠkoFIN, České dráhy a další.  Více o firmě se mů-
žete dozvědět na stránkách www.adwise.cz.

Bohemia Certification, s. r. o.
Bohemia Certification s.r.o. je certifikačním orgánem zajišťujícím cer-
tifikace a školení systémů managementu firem v různých oborech 
činnosti. Společnost vyvíjí činnost především na tuzemském trhu, 
ale auditoři společnosti pracují pro různé klienty ve více jak 40 ze-
mích světa včetně Izraele. Společnost byla založena před třemi roky. 
Certification pracuje nezávisle na mezinárodních korporacích cer-
tifikačních firem a vyznačuje se pružným a rychlým jednáním s kli-
enty, přínosnými audity, přijatelnými cenami, profesionalitou, zdvo-
řilostí a spolehlivostí. Více o společnosti se dozvíte na stránkách  
www.bohemiacert.cz

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory?
Vstup do Česko-izraelské smíšené obchodní komory je logickým vyústě-
něním téměř patnáctileté činnosti společníků v Izraeli při realizaci pro-
jektů certifikace v oblasti zemědělství a potravinářství. Vstup do komory 
urychlil projekty vzájemné výměny českých a izraelských auditorů. Již 
po několika měsících členství v komoře jsme pocítili výraznou podporu 
Komory při rozvoji našich aktivit jak v Izraeli, tak našich izraelských 
partnerů v České republice.

CoolPeople, a. s. 
CoolPeople je přední mezinárodní poskytovatel  
kapacit externích IT odborníků a souvisejících sourcing služeb. Již 
osm let je strategickým partnerem největších tuzemských i meziná-
rodních společností. Spravuje portfolio téměř 100 000 IT odborníků 
z více než 15 zemí. Působí lokálně v Česku, Slovensku, Polsku, Maďar-
sku, Německu a USA. Unikátní nabídka CoolPeople spočívá ve flexi-
bilních modelech spolupráce (bodyshop, team leasing, outsourcing, 
transfer2core, insourcing) a velmi rozsáhlé strukturované bázi IT od-
borníků.  Z většiny se jedná o zdroje, které nejsou dosažitelné pomocí 
klasických metod recruitingu koncových klientů nebo personálních 
agentur. Úspěch CoolPeople je založený na unikátní sourcing platfor-
mě – informačním systému, který ve strukturované podobě spravuje 
aktuální profily všech IT odborníků. Tato báze je neustále rozšiřována 
a aktualizována vlastním call centrem. Tento způsob zaručuje rychlou, 
efektivní a spolehlivou spolupráci. Více se dozvíte na stránkách www.
coolpeople.cz

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
ČISOK získává stále na větším a větším významu. Spolupráce  
v oblasti IT s high tech zemí č. 1 je pro nás přínosná a vidíme  
v ní možnost našeho růstu stejně tak jako ve spolupráci se společ-
nostmi, které jsou taktéž členy.

Česká spořitelna, a. s.
Moderní banka s nejdelší tradicí

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, 
malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje ve 
financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finanč-
ních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přesahujícím  
5,3 milionu klientů největší bankou v ČR. Česká spořitelna získala v sou-
těži Fincentrum titul Banka roku 2013 a podesáté v řadě ocenění Nej-
důvěryhodnější banka roku. Toto ocenění je o to důležitější, že v něm 
hlasují výhradně klienti. Pavel Kysilka obhájil loňské a předloňské první 
místo a stal se opět Bankéřem roku. Česká spořitelna již vydala více než  
3,2 milionu platebních karet, disponuje sítí 653 poboček a provozu-
je více než 1536 bankomatů a platbomatů. Historicky navazuje na dlou-
hou tradici spořitelen a záložen, které v českých zemích působily od 
roku 1825.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory?
Pro rozvoj společnosti je důležitá stabilita a ekonomická pro-
sperita. Pozitivnímu vývoji v tomto směru výrazně napomáhá 
spolupráce s ostatními zeměmi na poli obchodním, ekonomic-
kém a kulturním. Protože nám, jako zodpovědně bance, zá-
leží na prosperitě společnosti, rozhodli jsme se svým vstupem 
do Komory podílet na rozvoji vztahů mezi Českou republikou 
a Izraelem ve všech zmíněných oblastech. Velmi rádi budeme 
poskytovat finanční služby českým a izraelským podnikatelům  
a projektům při jejich vzájemných obchodních aktivitách. Komo-
ra pro tyto aktivity nabízí ideální platformu.

ČEZ, a. s.

Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, 
jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby suro-
vin přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomuni-
kací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby  
a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších ener-
getických produktů. Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v ce-
lém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů. Zá-
klad dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003. Dnes 
se Skupina ČEZ řadí k deseti největším energetickým uskupením 
v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle 
počtu zákazníků. Ve středoevropském regionu zaujímá přední 
pozici i na trhu s elektřinou. V poslední době se Skupina ČEZ  
v zahraničí zaměřuje zejména na obnovitelné zdroje, a to hlavně 
v oblasti větrných a vodních elektráren. Více se dozvíte na strán-
kách www.cez.cz.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Členství v Česko-izraelské smíšené obchodní komoře bylo pro spo-
lečnost ČEZ, a. s., lákavé z hlediska objevení potenciálu izrael-
ského trhu, navázání spolupráce a možných obchodních vztahů. 
Informační kanál získaný prostřednictvím tohoto členství je pro 
společnost cenným zdrojem informací o dění na izraelské půdě, 
o zájmech tamních společností, potencionálních podnikatelských 
příležitostech a v neposlední řadě o společenských aktivitách této 
země.

Hays Czech Republic, s. r. o.

Hays Czech Republic je součástí Hays plc, přední světové spo-
lečnosti v oblasti náboru kompetentních, profesionálních  
a kvalifikovaných pracovníků. Díky více než čtyřicetiletým 
zkušenostem s náborem zaměstnanců má dnes skupina přes  
245 poboček ve 33 zemích a po celém světě zaměstnává ko-
lem 5000 specializových konzultantů. První pobočku v Praze 
jsme otevřeli v roce 1998. Znalost místního trhu, péče o klienty  
a důraz kladený na školení a kvalitu konzultantů umožnily Hays 
dosáhnout dlouhodobých perspektivních obchodních vzta-
hů s předními společnostmi, organizacemi veřejného sektoru  
i místními obchodními firmami. Více informací o našich služ-
bách se dozvíte na stránkách www.hays.cz.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Pro členství v CIOK jsme se v Hays Specialist Recruitment roz-
hodli, protože ji vnímáme jako prestižní společnost, se kte-
rou můžeme vzájemně propojit naše podnikání. Hays je mezi-
národní personálně-poradenská společnost se zastoupením 
ve 33 zemích světa a jedním z našich odvětví je poskytová-
ní kvalifikovaných kandidátů pro sektor stavebnicví a rea-
lit. V posledních letech se izraelské společnosti v České repub-
lice významně podílí na investicích do této oblasti a pro Hays 
je to tak ideální příležitost, kde načerpat zajímavé informace  
o dění na tomto trhu.

INOVIUM, a. s.
Společnost  INOVIUM, a. s. se zabývá činnostmi, které směřují vždy 
k  hlavnímu cíli, kterým je aktivní vyhledání ambiciózních inovativ-
ních řešení a jejich transfer do výroby a komerční praxe. Poskytujeme 
komplexní služby v různých fázích zhodnocování výsledků výzkumu 
a vývoje:
I. Investiční a dotační poradenství (financování projektů a akvizice in-
vestorů)
II. Zprostředkovatelská a konzultační činnost při prodeji a ná-
kupu duševního vlastnictví a majetkových práv vyplývajících  
z výzkumných výsledků (užitné vzory, ochranné známky, výrobní li-
cence apod.)
Dále realizujeme vlastní projekty základního a aplikovaného výzkumu 
v oblasti tepelných strojů, hydrodynamických a hydrostatických stro-
jů a rotačních strojů.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory?
Doporučení dlouhodobého obchodního partnera, neskonalá sympatie 
a profesionalita při řízení Komory, aktivní přístup k  podpoře oblasti 
věda a výzkumu.

Italsko-moravská kulturní  
a historická asociace, o. s.
Dne 30. listopadu 2011 byla na zámku v Ořechově za účasti italské-
ho velvyslance v ČR — J. E. Pasquale D´Avino založena Italsko-morav-
ská kulturní a historická asociace, o. s., které má mimo Prahu sloužit  
k vzájemnému poznávání obou zemí. Jedním z důvodů, proč se zakla-
datel této asociace,  pan Alessandro Alagia, poradce Asociace krajů 
ČR, rozhodl asociaci založit, byl fakt ,„že Praha Moravu tak trochu pře-
hlíží a zapomíná na její význam“. Vznik asociace nám umožní uskuteč-
ňovat na Moravě řadu kulturně-společenských akcí s účastí italské 
strany. Cílem asociace je šíření obou kultur prostřednictvím pořádání 
společenských a kulturních akcí, jako jsou koncerty, festivaly, výstavy  
a kurzy italského jazyka a další. Více o asociaci se dozvíte na stránkách  
www.zamekorechov.cz.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Jsme velmi rádi, že jsme se mohli stát členy ČISOK, členství nám dává možnost 
účastnit se zajímavých setkání členů se zástupci společenského, politického  
a diplomatického života a také  diskutovat otázky, které jsou pro nás zajíma-
vé a spolupracovat na společných projektech.

OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP  je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro 
podniky ve střední a východní Evropě. Na českém trhu působí již od 
roku 1993 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Nyní spo-
lečnost zaměstnává již přes 1500 zaměstnanců. Působí po celém území 
České republiky, na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku, Rumunsku, Polsku 
a Srbsku. Do budoucna je plánována expanze do dalších zemí střední  
a východní Evropy. OKIN GROUP  slučuje několik značek, a to OKIN 
FACILITY, OKIN CLEANING CZ a OKIN BPO. OKIN FACILITY  je spo-
lehlivým partnerem pro dodávku komplexních řešení v oblasti facility  
managementu.  OKIN CLEANING CZ působí jako specializovaná divize 
pro poskytování komplexních úklidových služeb. OKIN BPO pak zajišťuje 
kompletní realizaci tzv. business process outsourcingu.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
ČISOK je zajímavé sdružení firem, které své úspěchy založily na inova-
tivních nápadech, technologiích a skvělých odbornících. Je velmi inspi-
rujici být v takové společnosti. 

Pango Parking Czech, s. r. o.

Pango je moderní systém umožňující platbu za parkování ve zpoplat-
něných zónách i na parkovištích pomocí mobilního telefonu. Řidiči 
tak nemusí shánět drobné mince, hledat platební automat nebo če-
kat na obsluhu.  Poplatek za parkování lze zaplatit pomocí aplikace  
v chytrém telefonu, krátkou textovou zprávou nebo komunikací s au-
tomatickým hlasovým systémem. Systém Pango je dnes úspěšně pro-
vozován v Izraeli, USA, Německu, Rakousku a Polsku. Více se o systému 
Pango dozvíte na stránkách www.pangoczech.cz.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Ke vstupu do Česko-izraelské smíšené obchodní komory inspirovaly spo-
lečnost Pango Parking Czech, s. r. o., zavádějící v České republice systém 
Pango vyvinutý izraelskou společností Mobydom Ltd., široké možnosti, 
které Česko-izraelská smíšená obchodní komora nabízí svým členům, 
mezi něž patří především navazování nových obchodních kontaktů.

PrimeCell Therapeutics, a. s. 

PrimeCell Therapeutics, a. s. vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky  
a produkty regenerativní medicíny a buněčné terapie z lidských 
buněk, genů a tkání v kombinaci s novými materiály pro léčbu 
vážných onemocnění a dosud neléčitelných či nedostatečně 
účinně léčených onemocnění. Ve spolupráci s vědeckými insti-
tucemi uvádí nové produkty s využitím lidských buněk, genů  
a tkání na trh. Věnuje se transferu technologií a buduje unikátní 
hi-tech infrastrukturu pro výzkum, vývoj a výrobu produktů re-
generativní medicíny. Více o firmě se dozvíte na stránkách www.
primecell.cz.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Spolupráce s izraelskými firmami v oblasti lidských tkání a buněk 
je pro nás nejen vysoce prestižní, ale jedná se i o samozřejmou 
nutnost. Jelikož máme v Izraeli mnoho obchodních zájmů a na-
opak mnoho izraelských firem by rádo spolupracovalo na vývoji 
a výrobě buněčných produktů s námi, je Komora ideální platfor-
mou pro vytváření a rozvíjení obchodních vztahů. Dojednáváme 
také s izraelskými partnery společnou expanzi na třetí trhy. Díky 
Komoře je cesta na izraelské teritorium mnohem kratší a efektiv-
nější. Mimo existují historické důvody nás přesvědčilo především 
vysoce profesionální řízení a exekutiva Komory.

http://okin.cz


-5-

QUANTI, s. r. o.
Vše začalo nevinnou vě-
tou: „Postavme si robo-
ta.“ Už jako kluci měli  
zakladatelé společnosti 
sen. Dělat věci, které jsou „cool“ a stanou se  součástí his-
torie. Takové věci umíme opravdu dobře, ale samotný ná-
pad  není vše. Je třeba se vždycky zamyslet nad reálným 
přínosem, aby nic nezůstalo ležet na dně šuplíku. Přesto-
že jsme začínali na malých webech, v současnosti reali-
zujeme i největší české portály. QUANTI poskytuje kom-
plexní služby při realizaci jakéhokoliv projektu od analýzy  
a návrhu  až po provedení a správu. Dle přání zákazníka jsme 
připraveni nasadit a integrovat výsledný produkt do stávají-
cí firemní infrastruktury v požadovaném programovacím ja-
zyce. Kromě portálů dodáváme našim klientům  databázové 
systémy, mobilní aplikace pro všechny platformy či návrhy  
hardware. Díky širokému záběru know-how společnosti jsme 
schopni dovést  projekt od zmiňovaného návrhu hardware až 
po uživatelsky přívětivé  aplikace. Nejraději řešíme projekty  
z oblasti autonomní robotiky,  telekomunikací, moderních 
dopravních prostředků, armády či bezpečnosti

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené 
obchodní komory?
Hlavní motivací ke vstupu byla touha pracovat s těmi nejlep-
šími v oboru  IT technologií. Izrael vnímáme jako technologic-
kou velmoc srovnatelnou i s oblastí Silicon Valley. Vzhledem  
k našemu zaměření na hi-tech a  propojování různých techno-
logií je pro nás účast v Komoře přirozeně atraktivní cestou, jak 
se spojit s lidmi, které technologie baví tak jako nás.

Regionální televize CZ, s. r. o.

Regionálnítelevize.cz je program 
specializující se na regionální zpra-
vodajství a propagaci českých, mo-
ravských a slezských regionů. Vysílá 
primárně na satelitu Astra 23,5°, je 
však také zařazena ve většině kabe-
lových sítí vč. UPC, IPTV vč. T-Mo-
bile TV a jako jedinou českou televi-
zi si ji můžete naladit na platformě 
YouTube live.

Regionálnítelevize.cz je platformou pro více než sto lokál-
ních televizních studií, mediálně tak podporuje všechny obce, 
města a kraje na jednom místě a nabízí divákovi sledovat dění 
nejen ve svém regionu, ale i v regionu, který je pro něj ně-
čím zajímavý. Přináší audiovizuální zprávy z oblasti kultu-
ry, společenského života, ekonomiky a průmyslu či sportu  
a upozorňuje také na zajímavé události v místech po celé re-
publice. Více o Regionální televizi se dozvíte na stránkách  
www.regionalnitelevize.cz.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Regionálnítelevize.cz se zaměřuje zejména na pozitivní propa-
gaci našich regionů a profiluje se tak jako alternativa  mainst-
reamových médií s bulvarizovaným zpravodajstvím. Česko-iz-
raelská smíšená obchodní komora, jejíž členové se významně 
podílejí na kulturním, společenském či ekonomickém životě  
v našich regionech,  je tedy našim přirozeným partnerem.

RAPIO, a. s.

Rapio slouží f irmám, které si uvědomu-
jí, že marketing nelze řešit intuitivně ani  
s pomocí reklamních agentur, které sledují své vlastní  
a zcela odlišné cíle. Rapio poskytuje své služby firmám, které 
jsou na trhu úspěšné. Firmám, které přistupují k marketingu  
i produkci stejně zodpovědně jako v případě účetnictví, 
správy daní či právních služeb, tzn. spoluprací s nezávislými 
experty v daném oboru. Rapio dokáže zefektivnit výdaje na
marketing a produkci a významně tak napomáhá k dlouho-
dobému úspěšnému působení f irem na trhu. 

Scanservice, a. s.

Scanservice je největší českou firmou zabývající se digitalizací dokumen-
tů. Již 16 let nabízí služby zpracování dokumentů, faktur, knih a periodik 
formou outsourcingu a dodává systémy pro zpracování dokumentů, fak-
tur, knih a periodik předním českým a zahraničním společnostem, státní 
správě i samosprávě.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory?
V  Česko-izraelské smíšené obchodní komoře není naše společnost 
scanservice, a. s. zdaleka nováčkem. Již v  minulých letech jsme byli 
jedním z  jejích členů. V té době však na nás její fungování působilo 
rozpačitě a bylo příliš formální. 

V minulém roce se předsedkyně představenstva paní Renata Telínová 
zúčastnila podnikatelské mise doprovázející prezidenta České republiky 
na jeho oficiální návštěvě v  Izraeli, kde měla možnost vidět současné 
velmi dobré fungování ČISOK.
 
Naše společnost rovněž již více než 16 let udržuje velmi dobré obchod-
ní vztahy s významnou izraelskou společností Top Image Systems. Ve 
spolupráci s  tímto naším partnerem jsme provedli největší instala-
ce OCR řešení, naše spolupráce je nejen podnikatelsky přínosná, ale  
i vzájemné vztahy jsou velmi přátelské. 

Z  těchto důvodů a současně s  očekáváním, že členství v  ČISOK nám 
může pomoci dále rozvíjet naše obchodní aktivity i mezi dalšími podni-
katelskými subjekty, nás motivovalo ke členství.

Jitka Nesnídalová
MgA. Jitka Nesnídalová je absolventkou 
AVU v Praze, také působila na stážích  
v salzburské Summer Academy a londýnské 
Middlesex University. Zabývá se malbou, 
která je často propojena s objekty. Pravidelně 
vystavuje v Čechách i zahraničí. Je vítězkou 
soutěže pro mladé umělce do 35 let  
v kategorii malba a také finalistkou několika 
soutěží: Essel Award – Národní galerie 
2009 Leinemann – Stiftung – Berlin, Ars 
kontakt, Seat emocion, Loreal design a je 

zastoupena ve francouzské sbírce společnosti CFDT, sbírce Clarion 
a soukromých sbírkách. Její výstavu jste mohli v poslední době 
shlédnout v galerii 21. století v Praze, na samostatných výstavách  
v (A)Void Galerii či v galerii Peron. Několik jejích hyperrealistických 
děl jste také mohli vidět na lednovém Koktejlu ČISOK  
s novými členy.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory?
Izraelskou tematikou se zbývám již dlouho, a to nejen ve svých obrazech,
proto se vstup do ČISOK jevil jako přirozené vyústění současné i budoucí
spolupráce na kulturním poli.

Jefim Fištejn

Jefim Fištejn je v Česku žijící a píšící publicista, esejista  
a scenárista. Narodil se na Ukrajině, vystudoval Lomonoso-
vu univerzitu v Moskvě a od roku 1969 žije v České republi-
ce.  Po podpisu Charty 77 byl pronásledován a v roce 1980 
donucen emigrovat do Vídně. Od roku 1981 do roku 1996 
působil jako politický komentátor rozhlasové stanice Rádio 
Svobodná Evropa, kde se specializoval především na stře-
doevropskou a východoevropskou oblast (slovanské a po-
baltské jazykové redakce). V posledních letech své činnosti  
v RSE sloužil jako zástupce programového ředitele. V le-
tech 1996 a 1997 byl šéfredaktorem Lidových novin. Násled-
ně se opět vrátil do redakce Rádia Svobodná Evropa / Rá-
dia Evropa jako politický komentátor. V posledních létech 
pracoval jako ředitel ruského vysílání. V současné době je 
poradcem prezidenta Rádia Svobodná Evropa. Od devade-
sátých let působí jako externí spolupracovník rozhlasové stanice  
Český rozhlas 2 – Praha. Pracoval rovněž jako poradce předsedky-
ně Senátu Libuše Benešové a předsedy Senátu Přemysla Sobotky. 
Jefim Fištejn je autorem četných politických článků, komentářů  
a kulturologických esejů v českém, ruském, německém a ang-
lickém tisku, dále je autorem několika knih a scénářů k doku-
mentárním filmům. V roce 1995 získal cenu „Stříbrná křepelka“ 
Českého literárního fondu.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Izrael neni pro mne jen jednou z mnoha zemí světa = je to stát, 
kde žijí četní přibuzní a přátele. Je to také sféra mého profesi-
onálního zájmu, mnoho píši a přemýšlím o celé oblasti. Je jen 
přirozené, že jsem se rozhodl vstoupit do ČISOK – abych se mohl 
účastnit jejích aktivit a stýkat se s lidmi podobných zájmů.

Miroslav Tym
Miroslav Tym za svou profes-
ní kariéru vyzdvihuje zejmé-
na dva milníky. Při rozdělení 
Československa v týmu ČSOB 
úspěšně řešil prevenci poža-
davků na předčasné splace-
ní úvěrů státu u zahraničních 
bank. Právě prostřednictvím 
ČSOB si je zapůjčila v němec-
kých markách, jenech a librách 
ČSFR a proces vzniku ČR a SR 
je zákonitě vystrašil. Zvláště 
země mimo evropský region 
tlačily na okamžité splacení, 
přestože většina prostředků 
byla splatná až za mnoho let. 

Po korekci jejich pohledu na probíhající události, vysvětlení, že 
nejsme součástí jugoslávské federace a druhý stát je Slovensko, 
nikoliv Slovinsko, se podařilo situaci vysvětlit, věřitele uklidnit  
a vše dobře dopadlo. 

Druhým velkým profesním milníkem byl vládní úkol mít druhý 
ropovod – Ingosltadt, který by nám umožnil snížit závislost na 
ruské ropě. Náš tým řešil agendu jeho financování. Stejně tak se 
podílel na aranžmá velkých úvěrů pro mobilní operátory, dál-
nice, železnice, nemovitosti a pro exportní příležitosti. K jeho 
úspěchům také patří kompletní restrukturalizace VUB na
Slovensku. Miroslav Tym působí v současné době na pozici ředi-
tele odboru projektového financování v České exportní bance.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Beru si schopnost semknout se, prosadit se ekonomicky i politicky, 
být hrdý na svou zem a umět ji bránit, za příklad pro nás. Neboť 
býti hrdý na Švejka je uplné nepochopení věci. Až se takovým-
to schopnostem také naučíme, tehdy přestaneme být tečkou tam, 
kde je sešitý atlas světa. Tehdy přestaneme sami sebe zesměšňovat. 
Tehdy získáme sebeúctu. A tehdy to bude správné.

Pavel Košek 
tiskový tajemník ČISOK

V roce 2006 úspěšně dokončil 
magisterské studium na FSV UK, 
obor žurnalistika, specializace 
tisk, před tím graduoval v  roce 
1999 tamtéž v oboru veřejná  
a sociální politika se zaměřením na 
zdravotnictví a v roce 1996 na Poli-
cejní akademii ČR v oboru bezpeč-
nostní služby. V roce 2005 absolvo-
val London School of PR. 

Jeho profesní kariéra je spojena  
s komunikací a prací s médii. Začal 

jako novinář v roce 1997, spolupracoval s řadou společenských, 
kulturních a online médií. Postupem času zastával vedoucí 
pozici a rozjížděl zpravodajství serveru Centrum.cz, v letech 
2003–2005 pracoval jako specialista pro komunikaci a styk  
s médii u společnosti Provident Financial. V letech 2005–2007 
byl vybrán na post tiskového mluvčího a PR manažera Státního 
fondu životního prostředí ČR. 

Následujících šest let působil v oblasti farmacie v roli Governe-
ment Affairs & PR Manager největší světové generické společ-
nosti Teva, zároveň vedl mediální komisi České asociace farma-
ceutických firem. Od května 2013 zastává pozici Public Affairs 
Managera pro Vodafone Czech Republic. 

V Komoře po dvou funkčních obdobích v Radě (2009–2013) od 
loňského roku plní roli tiskového tajemníka a pokračuje jako 
vedoucí pracovní skupiny pro komunikaci a média. Ve svém 
volném čase se věnuje pasivně filmu, hudbě a divadlu, aktivně 
médiím, komunikaci, sportu, společensky prospěšným aktivi-
tám a zvířatům.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory?
Hodnoty, lidé, pospolitost; potenciál, příležitost a možnost se učit 
od lídrů svých oborů na české i izraelské straně. V  neposlední 
řadě pak přesvědčení, že Izrael je nedílnou součástí evropského 
regionu a že vzájemnost nejen obchodních aktivit posune Českou 
republiku v mnoha oblastech na přední místa v EU i ve světě.  

Noví členové



Osobnosti

Vegetariánské delikatesy pro evropský trh se 
vyrábějí v Krupce u Teplic 

Profesor Češka oslavil významné jubileum
Dne 6. 2. 2014 oslavil své 85. narozeniny prof. JUDr. Zdeněk 
Češka, CSc., dr. h. c., partner advokátní kanceláře Císař, 
Češka, Smutný, s. r. o. Slavnostního oběda na počest jeho 
jubilea se zúčastnilo téměř padesát hostů, především 
představitelé akademické a právní elity, minulí i současní 
kolegové a přátelé pana profesora.

Po maturitě na Jiráskově gymnáziu v Praze v  roce 1948 
byl Zdeněk Češka přijat na  Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy, kde v roce 1952 získal titul doktora práv. V tomtéž 
roce se oženil, manželka JUDr. Věra Češková působila 
38 let jako soudkyně v oboru občanského práva. V roce 
1955 byl povýšen na odborného asistenta a tím zůstal 
až do roku 1964, kdy úspěšně habilitoval a byl jmenován 
docentem občanského práva procesního. Zároveň byl 
pověřen funkcí proděkana pro studium při zaměstnání. 
Tu zastával do roku 1966, kdy se na žádost ministerstva 
spravedlnosti, a to vedle činnosti na fakultě, zúčastnil 
přípravy návrhu nového občanského soudního řádu  
a do konce 60. let řídil vědecké pracoviště ministerstva 
nazvané Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. 

V roce 1969 byl jednomyslně zvolen děkanem právnické 
fakulty, tuto funkci zastával po dobu tří let. V roce 1971 
jmenován profesorem občanského práva procesního. 
V roce 1973 byl zvolen prorektorem Univerzity Karlovy, 
v  roce 1976 následovalo zvolení rektorem, které řídil 
po opětovných volbách až do roku 1990, tedy po dobu 
čtrnácti let, nejdéle ze všech dosavadních rektorů od 
založení univerzity. Univerzita Karlova byla a nadále 
je členem Mezinárodní asociace univerzit se zkratkou 

AIU. Tato asociace je jedinou světovou organizací a je 
v  ní sdruženo více než 2000 vysokoškolských institucí. 
V  roce 1982 byl prof. Češka zvolen členem Rady AIU  
a v roce 1985 v Los Angeles byl zvolen viceprezidentem 
AIU. Čtyři evropské univerzity poctily prof. Češku 
udělením titulu Doctor honoris causa.

V roce 1992 odešel do důchodu a rozhodl se po čtyřiceti 
letech pedagogické a teoretické práce pro právní praxi. 
Stal se advokátem v nově založené advokátní kanceláři 
Císař, Češka, Smutný a spol. Vedle provozování advokátské 
činnosti se po několik let věnoval v rámci České advokátní 
komory přípravě advokátních koncipientů. V roce 2009 
byl jako jeden ze tří kandidátů nominován na jmenování 
Právníkem roku v oboru občanského práva. 

Svou publikační činnost zaměřoval na občanské právo 
procesní, ale i na občanské právo hmotné. Napsal víc 
než osmdesát vědeckých či vědeckopopulárních článků 
a je autorem či spoluautorem deseti knižních publikací 
včetně vědeckých komentářů a učebních pomůcek. 

Mimo právní činnost se prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSC., 
dr. h. c., celý život věnuje také svým zálibám, tenisu  
a divadlu, především opera je celoživotním předmětem 
jeho zájmu. Na pozvání Václava Holcknechta a Jiřího 
Pauera se stal členem Rady Národního divadla v Praze. 

Jakub Skřejpek 
projektový manažer Bohemian Heritage Fund

Dne 24. ledna 2014 navštívil velvyslanec Státu Izrael výrobní 
závod společnosti Tivall nedaleko Teplic. Návštěvy se 
účastnilo rovněž několik členů ČISOK, jejímž je společnost 
Tivall dlouholetým členem. Součástí návštěvy byla  
i ochutnávka vegetariánských specialit.

Společnost Tivall, součást izraelské Osem Group, byla 
založena v roce 1986 a dnes patří mezi přední producenty 
bezmasých výrobků. Jejími produkty jsou nutričně 
vyvážené vegetariánské potraviny (masové náhražky)  
a potraviny na zeleninové bázi. Zaměřuje se zejména na 
mražený a chlazený sortiment, se kterým prorazila nejen 
na domácím izraelském trhu, ale také na evropských trzích 
i v USA. Své výrobky zde úspěšně dodává do největších 
maloobchodních řetězců, jakými jsou například Albert 
Heijn a Delhaize. V Nizozemsku, Izraeli, Německu, Švédsku 
a Itálii je Tivall lídrem na trhu. V Nizozemsku, Skandinávii  
a Belgii se stal klíčovým dodavatelem výrobků prodávaných 
pod vlastními značkami maloobchodů.

Továrna Tivall v  Krupce u Teplic byla otevřena v  květnu 
2007 a zaměstnává v  současné době na 140 pracovníků. 
Významnými akcionáři a součástí vedení společnosti jsou 
bratři Propperové, kteří mají kořeny v ČR.

Protože návštěva vyvolala v  rámci členské základny velký 
ohlas, položili jsme několik otázek řediteli továrny, panu 
Janu Ledererovi.

Tivall v  ČR působí už od roku 2007 jako dceřiná 
firma izraelské společnosti Osem, jejímiž významnými 
akcionáři a součástí vedení společnosti jsou bratři 
Propperové, kteří mají kořeny v ČR. Co bylo impulzem 
pro investici právě v České republice? 
Rozhodování o tak velké investici je vedeno velmi racionálně. 
V  úvahu byla brána dostupnost lokality, dostupnost 
kvalifikovaných lidí a mnoho dalších podmínek. Osobně 
myslím, že kořeny rodiny Propperů až příliš velkou roli nehrály, 
ale věřím, že se nám v  Tivall CZ daří všechny utvrzovat ve 
správnosti zvoleného řešení.

Které výrobky jsou nejoblíbenější a kam nejčastěji putují?
Tivall je aktivní na trzích v Evropě, USA a Izraeli, Tivall CZ má 
významný podíl na jejich zásobování. Vyrábíme přes 50 různých 
receptur a je tak těžké říci, které jsou nejoblíbenější. Mohu asi 
zmínit dvě skupiny výrobků, které si drží velkou popularitu– 
první dává alternativu k  požívání masa v  našem jídelníčku    
a nahrazuje jej chutí i strukturou (například vegetariánské 
řízky a hamburgery)  a druhou jsou výrobky, které jako základ 
využívají zeleninu (například zeleninové carré).

Odkud pocházejí suroviny, které používáte?
Používáme asi 150 druhů surovin. Většina z nich pochází od 
evropských dodavatelů (včetně českých). Některé suroviny 
jsou ovšem unikátní, a proto máme dodavatele i mimo Evropu

Výrobky vaší společnosti nejsou na českém trhu zatím 
dostupné. Uvažujete o vstupu na místní trh?
Tato otázka se poměrně často vrací. V  rámci Tivallu na toto 
téma vedeme debatu a sám za sebe doufám, že se toho „dožiju“.  
Bylo by motivující vidět naše skvělé výrobky i na trhu v Česku.

Profil společnosti Tivall: http://www.tivall.co.uk/ 

Šárka Stegbauerová 
výkonná ředitelka Komory
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TOP HOTEL Praha nabízí tradici a ověřenou 
kvalitu, díky které nás naši hosté opakovaně 
vyhledávají. Již po 12 let se pravidelně 

umisťujeme v  žebříčku Českých 100 nejlepších firem, v  roce 2013 
jsme získali prestižní ocenění Národní cena kvality. 

Pro Váš komfort neustále pracujeme na vylepšení našich služeb,  
a proto prošel hotel letos rozsáhlou rekonstrukcí. Jednou z klíčových 
novinek jsou především úpravy pokojů a jižní recepce, která Vás 
přivítá ve zcela novém kabátě. 

Hotel nabízí velké množství variabilních konferenčních prostor  
a salonků s celkovou kapacitou až 5000 míst, pět hotelových restaurací 

včetně VIP BOHEMIA TOP Restaurantu ve francouzském stylu 
s výhledem na Prahu a živým krbem, zimní zahradu a rozsáhlou 
japonskou zahradu. Dominantou západní recepce je unikátní 
onyxová stěna dovezená přímo z Nepálu – jedná se o největší kus 
tohoto polodrahokamu v České republice. Pro odpočinek a sport 
jsou k dispozici tenisové kurty, bowling či hotelové wellness centrum 
s thajskými masážemi a nově i luxusním kadeřnictvím.

Prostory hotelu mají jedinečnou atmosféru, kterou jim dodávají 
především originální umělecká díla. Za všechna jmenujme například 
fresky akademického malíře Boušky, mozaiku akademického 
sochaře Lieslera či obrazy umělců Čiháka, Venhody, Plachého a 
mnoha dalších.

Na kteroukoliv akci pořádanou v  našem hotelu nebo ve Vašich 
vlastních prostorách jsme připraveni dodat náš vyhlášený catering, 
který jsme s  nejlepšími referencemi poskytovali i velvyslanectvím 
v Berlíně, Vídni či Varšavě, a to až pro 600 diplomatů.

Samozřejmostí je u nás zajištění prvotřídního servisu a bezpečnosti 
i pro nejvýše postavené představitele státní sféry a veřejného života.

V  TOP HOTELu Praha to neustále pulzuje a žije, je to největší 
kongresový hotel v Evropě. Přijďte se o našich kvalitách přesvědčit 
osobně! 

Více informací naleznete na stránkách TOP HOTELu Praha.  
www.tophotel.cz

Naživo

Nový občanský zákoník pro naše členy
Dne 12. února proběhl v prostorách Advokátní kanceláře Císař, 
Češka, Smutný půldenní seminář věnovaný novému občanskému 
zákoníku. Odborníci Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, 
Mgr. Jana Šustová, JUDr. Oldřich Řeháček, PhD., Mgr. Tomáš 
Kintr, LL.M., se ve své přednášce věnovali tématům, která zajímají 
management společností a podnikatele. Zástupci členských 
společností Komory, kteří se akce zúčastnili v hojném počtu, s nimi 
nad otázkami změn v občanském zákoníku velice živě diskutovali. 
Děkujeme Advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný za velmi 
přínosnou a výborně vedenou přednášku! 

red.

eHealth Day 2014 – národní platforma na podporu elektronizace zdravotnictví se představuje
V konferenčním sále pražského IKEM se v úterý 18. února za účasti 
více než stovky odborníků uskutečnila tradiční konference eHealth 
Day zaměřená na problematiku eHealth a telemedicíny. Konferenci 
připravilo jako každoročně vydavatelství Sdělovací technika, v letošním 
roce ve spolupráci s  Národním telemedicínským centrem (NTMC)  
a jeho vedoucí osobností prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc., FESC, 
MBA.

Ranní blok nabitého pracovního programu konference zahájil již 
půl hodinu po osmé hodině ranní RNDr. Petr Beneš, dlouholetý 
organizátor a moderátor konferencí eHealth Days i jejich 
předchozích formátů. Dr. Beneš připomněl význam nedávného 
podpisu memoranda o spolupráci při vytváření Národního plánu 
rozvoje elektronického zdravotnictví, k  němuž se připojilo celkem  
pět subjektů aktivních v  oblasti eHealth. Kromě čtyř dlouhodobě 
aktivních sdružení – Medtel, Českého národního fóra pro eHealth, ITC 
Unie a spolupracujícího NTMC – pak podtrhl aktuální aktivity Pracovní 
skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně, která je pátým signatářem memoranda.

Prof. Miloš Táborský se ve své přednášce věnoval klinickým 
aplikacím eHealth v  kardiologii a vnitřním lékařství. Jako 
významný kardiolog a přednosta I. interní – kardiologické 
kliniky FN Olomouc podtrhl význam dálkového monitorování 
v léčbě pacientů se srdečním selháním, které probíhá v NTMC  
a umožnilo snížit mortalitu sledovaných pacientů na polovinu. 
K 31. prosinci minulého roku bylo monitorováno 700 pacientů, 
cílem je více než 2000 sledovaných pacientů s kardiovaskulárním 
selháním. Prof. Táborský představil rovněž ověřování 
telemedicínských technologií v rámci dálkového monitorování 
diabetu, kdy je v  NTMC sledováno celkem 200 pacientů  
s cukrovkou. V následujícím příspěvku představila paní Diana 
Whitehouse z Evropské asociace zdravotnické telematiky EHTEL 
(Belgie) evropské projekty Renewing Health a United4Health 
zaměřené na  oblast telemedicíny. Paní Petra LeRoy Čadová 
zastupující Evropskou komisi (DG SANCO) v  Bruselu se pak 
zabývala využitím telemedicínských technologií z pohledu EK  
a Evropským inovačním partnerstvím (EIP) zaměřeným 
na aktivní a zdravé stárnutí, na kterém se z dominujících   

36 % podílejí oblast výzkumu a akademický sektor. Jedním  
z refenčních míst EIP je i NTMC v Olomouci.

Mezinárodní rozměr problematiky eHealth i samotné 
konference podtrhlo na samotný závěr dopoledního bloku 
krátké vystoupení Tala Harmelina, obchodního atašé pro 
Polsko a Českou republiku na  Velvyslanectví Izaele v  Polsku. 
Krátce představil eHealth jako další krok v  rozvoji lékařské péče, 
který pomáhá zdokonalit účinnost a efektivitu služeb péče  
o zdraví a současně otevírá dveře novým řešením v  oblasti ICT, 
telemedicíny a vzdálené péče i tzv. Mobile Health. Součástí vystoupení 
pana Harmelina bylo i jeho pozvání k účasti českých odborníků na 
jubilejní desáté misi českého zdravotnictví do Izraele u příležitosti 
mezinárodní výstavy a konference Biomed 2014, jejíž součástí 
bude také odborný program zaměřený na problematiku eHealth  
a telemedicíny. 

red. a Petr Beneš 
vicepresident Komory

SPhone – zabezpečené telefonování 
Existuje mnoho situací, ve kterých se můžeme ocitnout a ve kterých 
je žádoucí chránit svá data. Ať už se jedná o ochranu know-how 
před konkurencí nebo zneužitím, předávání citlivých obchodních 
či lékařských údajů.  V tomto článku bychom rádi v krátkosti 
čtenáře seznámili s tím, jak jednoduše předcházet hrozbám a svým 
chováním minimalizovat možnost úniku důležitých informací. 
Uvedeme několik příkladů a představíme unikátní produkt, který 
vznikl rovněž za podpory Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory.

Jedním z  problémů současnosti jsou informační a komunikační 
technologie. Velice rychle jsme si zvykli na pohodlí vzdálené 
komunikace pomocí internetu a mobilních telefonů. Máme 
tendence používat sociální sítě a mobilní aplikace typu Viber či 
WhatsApp. Zároveň ale většina z nás nikdy neměla příležitost 
zúčastnit se školení, jak s těmito technologiemi bezpečně zacházet. 
Jenom málo z nás zkoumalo vlastnické struktury zmíněných aplikací 
a jejich napojení na státní sféru a už téměř nikdo nedokáže zjistit, 
že jedna ze zmíněných aplikací si na pozadí telefonu skrytě zapíná 
GPS, aby mohla s každou zaslanou zprávou odeslat na centrální 
server provozovatele také přesnou pozici odesílatele.
Kvůli potenciálnímu riziku úniku informací ale většina z nás nemůže 
přestat využívat moderní technologie zcela. Existuje však několik 
jednoduchých úkonů, které je dobré si osvojit, pokud chceme 
předejít nepříjemným situacím:
 •      Nemluvte o citlivých informacích na veřejnosti, v hromadných 
          prostředcích ani když stojíte přímo proti bezpečnostní kameře.
•       Nepoužívejte handsfree.
•       Nepoužívejte bluetooth.
•       Nastavte si jiný PIN než 1234, nejlépe osmimístný.

•       Nenechávejte svůj mobil při jednání bez dozoru.
•       Pokuste se neinstalovat do mobilu aplikace, které neznáte.

Uvedené příklady tvoří základ obezřetného chování. Další opatření 
jsou již problematická na dodržování. Jdou totiž přímo proti tomu, 
co člověk ve skutečnosti chce. Komunikovat vzdáleně, okamžitě, říct 
si přesně, co je potřeba zařídit, a u toho mít stále stejné telefoní číslo.
•      Pokud potřebujete s někým řešit věci citlivějšího charakteru,   
        sejděte  se osobně.
•      Na schůzkách si z mobilního telefonu vyndávejte baterii.
•      Pokud není možnost se sejít a potřebujete si zatelefonovat,  
        mluvte v šifrách.
•        Nakupte si několik nabíjecích SIM karet a ty pravidelně vyměňujte.

Aplikace sPhone
V případě, že potřebujete být chráněni a zárověň si nemůžete dovolit 
dodržovat všechny výše popsané postupy, je třeba zvolit správnou 
technologii. Řešením právě tohoto problému se zabývá systém 
sPhone.

Celá myšlenka skutečně zabezpečené komunikace vznikla na Hi-Tech 
misi 2013, vedené Petrem Benešem, kde došlo k seznámení dvou 
izraelských a dvou českých společností.

Pod záštitou Advokátní kanceláře Češka, Císař, Smutný a Česko 
-izraelské smíšené obchodní komory vzniklo konsorcium řešitelů 
a započal vývoj. Výsledkem našeho společného snažení je systém 
skládající se ze zabezpečených serverů umístěných v České republice, 
mobilní aplikace sPhone a izraelské technologie proti odposlechům. 
Díky této kombinaci technologií jsme schopni poskytnout ochranu 
jak mobilního telefonu, tak komunikačního kanálu.

Servery:
Jsou v zabezpečené serverovně, která je k tomuto účelu dedikována, 
neukládají žádnou historii hovorů, nelze z nich získat informace 
který člověk vlastní který uživatelský účet, provoz splňuje normy ISO 
9001:2008 - Quality management systems, ISO 27001 - Information 
security management system a ISO 20000 IT service management.

Pomocí aplikace sPhone se:
•       vám dovolají pouze ti uživatelé, kterým to dovolíte, 
•       neexistuje spojení mezi sPhone účtem a fyzickou osobou, 
•       pokud vám někdo ukradne mobilní telefon, nic v něm nenajde.

Izraelská technologie proti odposlechům:
•       zabraňuje odposlechu na úrovni hardware telefonů,
•       umožňuje používat bezpečně jednu SIM kartu.

V případě svého zájmu o sPhone můžete navštívit stránky projektu 
na http://www.sphone.cz, kde naleznete doplňující informace  
a kontaktní údaje. 

Webové stránky společnosti Quanti: http://www.quanti.cz/

 

TOP HOTEL Praha představuje novinky, které od nového roku nabízí
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Ze života Komory

Výroční setkání Villa Richter 2013 
Tradiční výroční setkání členů a přátel Komory se uskutečnilo v exkluzivních prostorách Villy Richter. Setkání bylo letos doplněno o tematickou výstavu fotografií pana Jiřího Vaníčka, jednatele 
společnosti Bohemia Certification, která vstoupila do Komory počátkem roku 2014. Předvánočního setkání se vedle členské základy zúčastnila řada významných hostů včetně ministrů vlády České 
republiky, členů diplomatického sboru a představitelů dalších významných spřátelených organizací. 

Více informací o lokalitě: www.villarichter.cz
red.

Welcome drink proběhl na terase, kde se hosté mohli zahřát punčem, pečenými kaštany  
a jedinečným pohledem na večerní Prahu.

Výroční setkání zahájil Pavel Smutný, president ČISOK.

Jaroslav Hykl, CEO Villy Richter, seznámil přítomné s historií Villy. J. E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v České republice

Vladimír Dohnal, předseda představenstva TOP HOTELS GROUP, Petr Bratský, senátor, Radek 
Dohnal, generální ředitel TOP HOTELu PRAHA

U výtečného vína vinařství Spielberg se sešli stávající i noví členové ČISOK (zleva: Jaroslav 
Javornický, jednatel společnosti PROFIL SERVIS, Pavel Smutný, president ČISOK, Jan Vrátník, 
Executive Director Česká spořitelna).

Mezi hosty nesměl chybět ani čestný president ČISOK doc. Miroslav Grégr.
Tomáš Podivínský, někdejší ministr životního prostředí a stávající poslanec Parlamentu ČR,  
a Petr Mothejl, podnikatel a filantrop, člen Výboru Ceny Arnošta Lustiga a Rady Komory
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Ze života Komory

Výroční setkání Villa Richter 2013 

Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel.: 224 032 161  •  www.cisok.cz @ trade@ciok.cz F ceskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora T @c_I_S_O_K
Redakční rada: Pavel Košek – předseda, RNdr. Petr beneš – místopředseda, Mgr. Šárka Stegbauerová - výkonná redaktorka. Redakce: Tereza Rajská – editorka a obrazová redaktorka
DTP a výroba: LabelUp. Vydáno: 1. března 2014

http://www.cisok.cz
trade%40ciok.cz

