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Editorial: Významné jubileum
česko-izraelských diplomatických
vztahů
Vážení přátelé,
když jsem nadepsal svůj příspěvek,
vyvstala přede mnou současně naléhavá otázka, až pochybnost. Co vlastně uctít, připomenout, oslavit? Je to
pouze pětadvacetileté výročí obnovení diplomatických vztahů na úrovni
ministerstev zahraničí mezi oběma
státy stvrzené podepsaním protokolu
dne 9. února 1990? Je to jistě významný mezník a základ současných
vztahů, spolupráce a porozumění. Ale chtěl bych připomenout daleko hlubší a dlouhodobější kořeny vzájemných vztahů či hodnot.
První Československá republika krátce po svém vzniku v roce 1918
uznala židovskou národnost, což byl v té době počin spíše výjimečný.
První prezident našeho státu, T. G. Masaryk, navštívil mandátní území
Palestiny v roce 1927 a ovlivnil tím tak smýšlení mnohých. Osobně pak
mám trvalou pocitovou vzpomínku či vazbu, a zdaleka nejsem sám,
k tomuto území, kdy můj otec se svým bratrem, mým strýcem,
vstoupili po ilegálním opuštění tzv. protektorátu v roce 1940 na
půdě mandátní Palestiny do formující se čs. zahraniční vojenské jednotky na Středním východě pod velením podplukovníka
Klapálka. Zde prodělali výcvik, aby se pak zúčastnili bojů v Severní
Africe a obleženém Tobruku.
Po skončení druhé světové války podporovalo Československo na
půdě OSN velmi aktivně vznik samostatného státu Izrael. První diplomatické vztahy mezi oběma státy pak byly uzavřeny v polovině
roku 1948. Československo pak řadu měsíců podporovalo nový stát
dodávkami vojenské techniky i podporou výcviku. V roce 1967 po
„šestidenní válce“ byly na nátlak Moskvy přerušeny minulým režimem vzájemně se rozvíjející vztahy na dlouhých třicet tři let.

Vztah ČR a Izraele
je vážený hodnotou přátelství
Před vánočními svátky Českou republiku navštívil nejvyšší představitel izraelské vládní diplomacie ministr zahraničí Státu Izrael
J. E. Avigdor Lieberman. U této příležitosti Komora uspořádala
dne 19. prosince 2014 společné setkání členů delegace, zástupců
vlády, členů a příznivců ČISOK ve formě slavnostního oběda v restauraci Terasa U Zlaté studně na Malé Straně.

Doc. Ing. Miroslav Grégr
čestný president ČISOK

Avigdor Lieberman svou řeč započal stejně přívětivě. Prohlásil, že
se cítí být mezi přáteli, a ocenil českou pomoc historickou v prvních dnech Státu Izrael, kdy ČR byla oporou jak zemi, tak lidem.
Byla to historická účast a jedná se o sílu tradice. ČR je podle Liebermana nejbližší přítel Izraele v EU, příkladem a výsledkem této
blízkosti je proběhlé setkání obou vlád. V současné době je klíčová
aktivita válka proti teroru a terorismu. Izrael čelí této hrozbě od
svého založení každý den, představuje malý židovský stát mezi
padesáti sedmi arabskými státy, představuje evropské hodnoty.
„Vše je o těchto hodnotách, je to o hodnotě přátelství,“ zdůraznil
pan ministr, jak důležitá je výzva udržovat nadstandardní vztahy
s Českou republikou. Poděkoval také za podporu v konfliktu,
kde se setkávají rozumní lidé a fanatici. „A navzdory všem těmto

Kromě ministra Liebermana izraelskou stranu zastupoval
J. E. Gary Koren, českou vládní úroveň prezentoval vicepremiér Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová a ministr kultury Daniel Herman. Z parlamentních
lavic zavítal Karel Schwarzenberg a Petr Bratský, z osobností se
účastnil guvernér ČNB Miroslav Singer, předsedkyně Technologické agentury ČR Rút Bízková, Jan Mühlfeit, Jan Kohout, Tomáš
Kraus a Jefim Fištejn.

Od obnovení diplomatických vztahů v roce 1990 se rozvinula široká
spolupráce mezi oběma našimi státy v oblasti politické, hospodářské, vědecko-výzkumné, v oblasti turizmu a dalších. Izrael navštívila
dlouhá řada politických i hospodářských činitelů a delegací. Sám jsem
pak navštívil Izrael třikrát. Dvakrát v letech 1995 a 1996; v období mezi
návštěvami jsem spoluzakládal Česko-izraelskou obchodní komoru
a stal se jejím prvním prezidentem. Komora od té doby učinila
obrovský pokrok a rozmach a je rovněž trvalým pilířem utužování
a rozvíjení vzájemných vztahů. Naposledy jsem navštívil Izrael ve
funkci ministra průmyslu a obchodu v prosinci 1998. Z těchto tří
návštěv jsem si odnesl nezapomenutelné zážitky a vzpomínky na
vzkvétající zemi vyrvanou z pouště, na hrdý, sebevědomý, vzdělaný
a pilný národ i na všudypřítomná přátelská přijetí.
Na základě úcty a přátelství k této zemi a zejména u příležitosti
25. výročí opětovného navázání diplomatických vztahů bych chtěl
vyslovit přání, aby vzájemné vztahy již nikdy nebyly ničím narušeny,
oboustranně sílily a dále se rozvíjely.

aby hrál opravdu vedoucí světovou roli, zejména v oblasti technologií. Pan president závěrem zdůraznil že Izrael by měl být a je
součástí Evropské unie.

podmínkám Izrael uspěl,“ dodal Lieberman. Závěrečná slova pak
věnoval aktuální bezpečnostní situaci v regionu a upozornil, že
v řadách Islámského státu bojují občané evropských zemí, které
radikálové usilovně rekrutují. Úplným závěrem znovu poděkoval
za naše přátelství a vyznal se ze svého okouzlení Prahou.

Po neformálním přivítání a diskuzi všech účastníků na terase
s výhledem na malostranské střechy, město a široký reliéf Prahy se všichni odebrali ke slavnostní tabuli a zde se již formálního, ale stejně vřelého a emocionálního uvítání ujal president
Komory Pavel Smutný. Hned v začátku zdůraznil, že se jedná o setkání přátel Izraele v ČR. Izraele, země, kde bohužel zuří
válka, v mírumilovném městě Praze. Pavel Smutný vyzdvihl
myšlenky ministra Liebermana, podle kterých je snaha o řešení konfliktu historický proces a ke kterému poznamenal: „Vzývám jednoduchou myšlenku – je nezbytný dialog, regionálně
i generálně.“ Poté podle Pavla Smutného nastane pro Izrael čas,

Českou vládu zastoupil vicepremiér Pavel Bělobrádek a jeho řeč
byla stručná, neboť sám úvodem poznamenal, že všechno již bylo
řečeno a se vším se dá jen souhlasit. Vládní setkání bylo podle
pana vicepremiéra velmi úspěšnou misí, která již teď přináší výsledky. „Chceme motivovat zejména vědu a výzkum, to je potenciál, který musí být využit,“ shrnul praktickou část partnerství
mezi Státem Izrael a ČR Pavel Bělobrádek. Přiblížil se tak výstižně
misi, která čeká na Komoru v nejbližších letech – budovat přátelství mezi sobě tak podobnými a blízkými národy a pomáhat
proměňovat hodnotu tohoto přátelství v partnerství, které bude
přinášet ovoce v podobě technologických, byznysových a ekonomických úspěchů.
Pavel Košek
tiskový tajemník ČISOK
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Spolupráce

CzechTrade Tel Aviv v roce 2015
Ve druhém roce svého působení se zahraniční kancelář CzechTrade Tel Aviv
zaměří na dvě hlavní oblasti – organizaci
krátkých obchodních oborových misí do
Izraele a individuální služby podle zájmu
a potřeb českých firem. Při své činnosti
budeme opět úzce spolupracovat s dalšími proexportními subjekty – především
s obchodní sekcí českého velvyslanectví
v Tel Avivu a Česko–izraelskou smíšenou
obchodní komorou.
1. Obchodní oborové mise
Základním principem misí je efektivita a zaměření na obchodní jednání. Obvykle plánujeme na každou misi dva celé pracovní dny, které se skládají z B2B schůzek domluvených podle profilu jednotlivých
účastníků, návštěvy tematického veletrhu (zpravidla s možností online registrace a setkání s ostatními návštěvníky) a networkingového
večera spojeného s rautem. Letenky a ubytovaní si české firmy zajišťují individuálně, my se postaráme o místní přepravu z a na letiště
a snížení nákladů díky možnosti rezervace ubytování za korporátní
sazby v hotelu PRIMA Tel Aviv nebo VITAL Tel Aviv. Pro informaci
– přímo z Prahy létají společnosti ČSA, Smartwings, izraelské nízkonákladové UP Airlines a od 30. 3. 2015 opět Wizz Air. Pro držitele
českých pasů není potřeba vstupní vízum.
2. Individuální služby
Zde se nejčastěji jedná o ověření zájmu o výrobek nebo službu. Začínáme s vyhledáním kontaktů na potencionální partnery z domluvených cílových skupin s využitím placené databáze D&B Hoovers,
konzultací s Federací izraelských obchodních komor, Izraelsko–českou obchodní a průmyslovou komorou a s honorárními konzuly ČR.
Provádíme i podrobný internetový průzkumu, včetně stránek v hebrejštině. Na to navazuje ověření a zjištění zájmu o výrobek u vytipovaných firem. Probíhá emailem, před nebo po zaslání emailu, je ale
vždy nezbytné zavolat, bez toho mu často není věnována pozornost.
Dále je nabídka publikována na webových stránkách naší zahraniční kanceláře a Federace izraelských obchodních komor. Pokud jsou
k dispozici tištěné propagační materiály nebo katalogy, jsou rozeslány poštou na adresy kontaktovaných firem.
Výstupem této služby je závěrečná zpráva obsahující přesné reakce oslovených firem rozdělené do kategorií dle projeveného zájmu
a návrh dalšího postupu. Zpráva může obsahovat i informace související, jako např. stručný popis současných obchodních vztahů
ČR – Izrael, doporučení pro jednání, veletrhy a užitečné kontakty.
Dalším typem individuální služby může být detailní prověření izraelské firmy zaměřené na zhodnocení její finanční situace, kredibility
a případné insolvence; uveden je i výčet soudních žalob uplatněných
proti prověřované firmě a jejím vedoucím pracovníkům v uplynulých letech.

3. Plánované akce zahraniční kanceláře CzechTrade Tel Aviv
(duben–prosinec 2015)
duben
27.–29. 4.
2015

květen
19.–21. 5.
2015

červen
2.–4. 6.
2015

říjen
12.–14. 10.
2015
listopad
24.–26. 11.
2015

Obchodní oborová mise AGRITECH (zemědělství) – jako alternativu je možné
zvolit i delší odbornou misi organizovanou
ČISOK a CK ALEA TOURS & TRADE.

Účast na veletrhu IATI BIOMED (živé vědy) –
nabízíme společnou účast v rámci národního
stánku ČR hrazenou z prostředků Operačního
programu Podnikání a inovace – program
MARKETING.

Obchodní oborová mise a účast na veletrhu ISDEF (obranný průmysl) – ve spolupráci
s Velvyslanectvím ČR a AOBP nabízíme misi
a zázemí národního stánku ČR, který je plně
hrazen v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.

1.

Obchodní oborová mise anebo účast na
veletrhu ISRAFOOD (potraviny, technologie pro potravinářství, gastro zařízení) – podle
zájmu firem rozhodneme, zda se zúčastníme
formou společném pavilonu, anebo zorganizujeme obchodní misi.

Všechny detaily k uvedeným akcím, pozvánky a přihlášky jsou uvedeny na našich webových stránkách:
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/asie/izrael/
V případě zájmu je možné domluvit organizaci i dalších oborových
akcí – jsme zde pro všechny české firmy, a zvlášť pro ty malé a střední. Služby CzechTrade jsou sice zpoplatněny, cena je ale dotovaná
a nekryje ani vynaložené náklady. Budeme se těšit na Vaši účast.
Jiří Rak
vedoucí zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Tel Avivu
email: jiri.rak@czechtrade.cz

6. Na rozdíl od arabských obchodníků je izraelská nabídka často
konečná a bez prostoru pro další smlouvání. Prosazování dodatečných cenových úprav, resp. změny platebních podmínek je prakticky vyloučené.

7.

Je běžné, že místní zástupci důrazně vyžadují exkluzivitu. Na úvod lze doporučit exkluzivitu časově omezenou
a podmíněnou dosaženým obratem. Partneři se tomu zajisté
budou zpočátku bránit, nicméně jednání za to stojí.

Důležité je dodržování běžných norem obchodního jednání,
jako jsou schopnost navázání osobních vztahů s partnery, osobní
přítomnost při důležitých jednáních, flexibilita a dynamičnost jednání. Naopak flexibilita není silnou stránkou izraelských protějšků
– je třeba se připravit na to, že v mnoha případech trvají na svých
podmínkách až do konce.

3.

8. Obvyklá pracovní doba obchodních firem je ve dnech nedě-

2.

Pokud nebudete v Izraeli osobně podnikat, hebrejsky
se učit nemusíte. Většina partnerů bude umět velmi dobře
anglicky; někteří z nich (vzhledem ke svému původu) i rusky,
což může být pro nás určitou výhodou.

4.

K 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau
vstoupil do virtuálního prostoru památník připomínající hrdinský čin
Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kteří z této továrny na smrt uprchli, aby informovali svět a pokusili se (neúspěšně) zachránit statisíce
dosud žijících Židů. Na stránkách www.vrbawetzler.eu bude trvale
připomínán formou filmů, dokumentů a esejů, aby zejména mladou
generaci motivoval k aktivnímu postoji proti zlu.
Jde o další významný mezník v projektu, jehož iniciátorem je Fedor
Gál a jenž ve spolupráci s řadou zahraničních partnerů organizuje
česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). Viditelnou částí tohoto projektu bude každoroční dálkový pochod z Osvětimi do Žiliny po trase, kterou Vrba a Wetzler na
svém útěku absolvovali. Po loňském úspěšném zkušebním pochodu
se nyní připravuje první oficiální ročník, který se uskuteční ve dnech
19.–25. 8. 2015.

Účastníci stráví první den v Osvětimi, kde s průvodcem projdou tábor v Birkenau a blíže se seznámí s okolnostmi Vrbova a Wetzlerova
útěku. Poté se vydají pěšky po trase dlouhé téměř 130 km. Výpravu budou doprovázet horští průvodci a doprovodná vozidla. Noclehy jsou zajištěny v prostých horských chatách. Poslední úsek na
slovenské straně zdolají účastníci vlakem stejně jako tehdy uprchlíci. Na místech, o kterých se Vrba zmiňuje ve své knize „Utekl jsem
z Osvětimi“, si přečtou příslušné pasáže z této knihy. Po celou dobu
pochodu, který trvá šest dnů, je dostatek času k rozhovorům i tichému přemýšlení o zlu v nás a kolem nás, o hrozbách a příležitostech
dnešní doby.
Na závěr v Žilině proběhne dvoudenní setkání, na němž budou mít
účastníci možnost reflektovat své zážitky. Chystá se veřejná debata,
promítání filmu s tematikou romského holocaustu a také koncert.
Souběžně se uskuteční vědecká konference, na níž budou představeny nové poznatky o rezistenci a útěcích z koncentračních táborů
v době šoa.
Vrba s Wetzlerem sepsali v Žilině podrobnou zprávu, která vešla do
dějin pod názvem The Auschwitz Protocols. Se svým sdělením se obrátili na lídry světových mocností ve snaze ukončit hrůzné vraždění
nevinných lidí. Jejich úsilí bylo z větší části neúspěšné a v týdnech následujících po sepsání zprávy bylo jen z Maďarska do Osvětimi deportováno přes 470 tisíc Židů. Na 80 % z nich bylo zavražděno.
„Chceme důstojně připomenout jejich příběh a jeho poselství pro
dnešní dobu, v níž nejrůznější formy nenávisti nebezpečně eskalují,“
vysvětluje manažer projektu Mojmír Kallus. „Proto chystáme také
vzdělávací pořady, které by mladým lidem tuto část historie originálním způsobem přiblížily.“
„A nakonec, možná především, nám jde o to, abychom na tomto
konkrétním příběhu ukázali, že nepostavit se zlu znamená otevřít mu
dveře. Osvětim je mementem a lidé jako Rudolf Vrba a Alfred Wetzler
jsou modely chování lidí v mezních situacích – chování bojovníků,
kteří odmítli role pasivních obětí,“ uzavírá Fedor Gál.

le–čtvrtek 8:00–16:00, v pátek 8:00–13:00 (pokud v pátek pracují). Státní úřady pracují ve dnech neděle-čtvrtek 7:30–16:00
a jsou zavřeny v pátek a sobotu.. S tímto omezením je třeba počítat při sjednávání schůzek, naopak lze pracovat v neděli. Pokud jde
o sobotu, pak obchodním partnerům – pokud je dobře neznáme
– raději ani netelefonujeme, může to být bráno jako nezdvořilost.

Obecně platí, že cenový faktor hraje při jednání vždy
významnou roli společně s kvalitou, dodací lhůtou, poprodejním servisem, spolehlivostí dodavatele a jeho referencemi. Izraelský trh je vysoce konkurenční, kde zároveň stále
přetrvává tendence poněkud podceňovat kvalitu výrobků
z naší části Evropy ve srovnání se západoevropskou, resp.
americkou konkurencí.

9.

5.

10. Je třeba mít na paměti obrovskou různorodost izraelské společ-

Izraelci dokážou být při obchodním jednání velmi tvrdí a obvykle říkají naplno, co si myslí. Doslova také chápou
to, co řeknete vy. Jejich chování může někdy působit až nezdvořile. Pokud se na to adaptujete a nenecháte se vyvést
z míry, budete jim rovnocenným partnerem. Výsledky jednání je vždy vhodné potvrdit písemně.

Dálkový pochod po stopách dvou vězňů uprchlých z Osvětimi bude
každoročně připomínat jejich hrdinství i potřebu postavit se zlu
v dnešní době.

Obchodní oborová mise WATEC (vodohospodářství) – pozvánka bude zveřejněna v průběhu března.

Desatero pro obchodování s Izraelem

Pro zájemce o export do Izraele je rozumné snažit se najít místního partnera, který zná dobře tržní prostředí, zvyklosti a jazyk. Založení vlastní pobočky není pro většinu dodavatelů obvykle ekonomicky opodstatněné a reálné. Místní
partner může mít buď postavení prodejního agenta na provizní bázi, anebo distributora obchodujícího na vlastní účet.

Neobvyklý pomník
Vrbovi a Wetzlerovi

Obchodní schůzku se doporučuje ještě potvrdit předem
telefonicky. Izraelci často chodí i na obchodní jednání obzvláště
v letním období v neformálním oblečení – bez saka a kravaty,
v sandálech.

nosti z hlediska oblasti původu (starousedlíci, USA, Evropa, bývalý SSSR,
arabské země, Afrika) a aspektů kulturně-společenských, především
náboženství (přitom ale i židovská komunita je vnitřně velmi diferencovaná). Všechny tyto faktory ovlivňují přístup a chování různých skupin
v rámci izraelské společnosti, podnikatele nevyjímaje.

Zájemci o účast na pochodu se mohou hlásit e-mailem na adrese:
radek.hejret@icej.cz
Finanční příspěvky na tento projekt lze zasílat na: účet Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Komerční banka Praha 2., č. ú.: 3747530257/0100, variabilní symbol 117;
IBAN CZ2801000000003747530257, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
nebo online ze stránek www.vrbawetzler.eu

-3-

Spolupráce

Izrael je pro automobilku ŠKODA významný trh
ŠKODA novinkou, nebo bezklíčovým odemykáním, zamykáním a startováním. Vůz Superb jako obvykle nabízí spoustu
chytrých prvků výbavy – například schránky s deštníky v obou
předních dveřích.

Na světové premiéře v pražském Karlíně, které se zúčastnilo více než osm set významných hostů, představil význačný
člen Komory ŠKODA novou generaci své vlajkové lodi, model
Superb. Ten je pro značku ŠKODA vrcholem modelové ofenzívy, jejímž cílem je pokračovat v nastaveném růstovém trendu
a zvýšit celosvětové prodeje značky až na 1,5 milionu kusů
ročně.

Řidiči usnadní práci celá řada asistentů od automatického parkování až po varování před vozidly nacházejícími se
v mrtvém úhlu zrcátek nebo například moderní bi-xenonové světlomety s dynamicky odstíněným dálkovým světlem.
Modernizací prošla i nabídka pohonných jednotek, které nabízejí až o 30 % nižší spotřebu a emise. Nový model Superb
dokáže vyhovět jak zákazníkům, kteří hledají praktičnost
a nízké provozní náklady, tak i těm, již kladou důraz na luxus
a vysokou dynamiku jízdy. red

Jedním z rostoucích a významných trhů je pro společnost
ŠKODA AUTO i Izrael. Jen v loňském roce se zde zvýšil objem
prodejů ze 14 387 na 15 118 jednotek. Vozy mladoboleslavské
automobilky se tak v současnosti nacházejí na pátém místě
žebříčku prodejnosti a jsou nejúspěšnější evropskou značkou
vůbec. Mezi izraelskými zákazníky je vyhledávaná i současná
generace modelu Superb, který je ve své kategorii druhým
nejprodávanějším vozem.
Na tento úspěch automobilka navazuje novou, třetí generací modelu Superb, jež v oblasti designu a technologií představuje další výrazný krok firmy vpřed. Mladoboleslavská
novinka Superb se představuje v novém designovém jazyce
značky ŠKODA, s jehož prvky jsme se mohli poprvé setkat
u studie „ŠKODA VisionC“. Třetí generace modelu Superb zaujme výraznými, dynamickými a atraktivními tvary. Superb
je oblíbenou volbou nejen mezi zájemci o prostorný a praktický rodinný vůz, ale také mezi těmi, kteří hledají automobil
s bohatou nabídkou pohodlí při cestování. Lze jej objednat
s třízónovou automatickou klimatizací, která je u značky

Dekonta - špičková společnost na likvidaci ekologických hrozeb
Společnost DEKONTA, a.s., chrání životní prostředí v České
republice již od roku 1992. Za sebou má tak mnohaletou zkušenost v oblasti likvidace ropných havárií, chemických havárií, sanace kontaminovaných zemin, sanace podzemních
a povrchových vod, odstranění nebezpečných odpadů
a toxických látek. Nedávno Deník E15 informoval, že společnost
vyhrála zakázku OSN v Moldavsku, kde má pomáhat s likvidací
450 tun pesticidních látek, které byly skladovány v lokalitě Pascani, nedaleko hlavního města Kišiněva. Nejedná se o však o první
zahraniční zakázku této společnosti. Se společností DEKONTA,
konkrétně s jejím majitelem a místopředsedou dozorčí rady
Ing. Petrem Mothejlem a Mgr. Jakubem Kantou, vedoucím divize
EHS a členem představenstva, jsme se sešli, aby nás blíže seznámili
s činností společnosti nejen na území České republiky.
V roce 2000 byl zaveden zákon č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému České republiky, který se jako první
v oblasti požární ochrany zabýval touto problematikou, do té
doby se jednalo pouze o ochranu osob, likvidaci požárů, likvidaci
následků přírodních katastrof, v „bezpečnostních“ zákonech však
nebyla striktně uvedena povinnost chránit životního prostředí.
Na základě zkušeností státních orgánů se společností DEKONTA
byla tato společnost posléze začleněna jako odborná složka do
integrovaného záchranného systému s celorepublikovou působností. V současné době je v případě vzniku velkých chemických

havárijí společnost DEKONTA vyzvána operačním dispečinkem
HZS k činnosti. Pro tuto činnost musí společnost splňovat několik kvalifikačních kvantitavních kritérií, jako je např.: odborné
vyškolení, vybavenost ochranými prostředky, znalost technologií a znalost daného prostředí. DEKONTA má jednotku požární
ochrany Hasiči DEKONTA, která vznikla právě z důvodu potřeby
specializované hasičské jednotky v tomto oboru.
Zhruba posledních deset let je společnost také přizvávána orgány státní správy k likvidaci zneužitelných nelegálních chemických látek. Podle zdroje Wikipedia (http://cs.wikipedia.org/wiki/
Pentrit) terorista Richard Ried se v prosinci 2001 pokusil neú-

spěšně použít pentrit. Výbušninu propašoval ve svých botách
na palubu letu American Airlines číslo 63 z Paříže do Miami.
U výpovědi prohlásil, že recept získal na internetu a suroviny
od Čecha nebo Slováka – toto ukazuje, že ani Česká republika
neni prostá nebezpečí nelegálního nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami. V případě, že je společnost DEKONTA přizvána k odklízení podobných látek, nejdříve identifikuje tyto
látky, bezpečně uloží do obalů, aby při přepravě nemohly reagovat a tak nezpůsobily výbuch, následně je pak likviduje.
V České republice byla společnost přizvána k likvidaci několika skladů, kde majitelé nelegálně skladovali velké množství
různých látek, hlavním problémem je pak způsob, jakým jsou
látky skladovány, jelikož některé jsou spolu silně reakční, a tak
může dojít k reakci pouze na základě jejich nedbalého umístění v blízkosti jiné látky nebo díky nevhodně zvolenému způsobu uskladňovaní. Některé látky mohou být skladovány několik
desítek let a jejich stav a reakčnost nelze odhadnout.
Velmi často je objevení těchto látek náhodné, příkladem
může být výstavba továrny izraelské společnosti Tivall v České
republice v Krupce u Teplic. Při vykopávání základů pracovníci realizující tyto práce omdleli. Operační dispečing HZS
vyzval pracovníky společnosti DEKONTA k zásahu – identifikaci toxické látky a její následné likvidaci. V rámci prací byla
využita speciální dálkově ovládaná vrtná souprava, pomocí
které je možné bezpečně odebrat vzorek z kontaminovaného
prostředí a následně provést chemickou analýzu vzorku. Tato
vrtná souprava se s výhodou využívá v prostředí zasaženém
toxickými látkami nebo v prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím. DEKONTA zjistila, že dříve bylo v této oblasti sovětské vojenské chemické cvičiště. Při svém odchodu ruští vojáci
bojovou chemickou látku vylili do horninového prostředí, které je jílovité, tudíž zde byla látka zakonzervována. Společnost
ji zlikvidovala a bylo tak umožněno pokračovat ve výstavbě
základů továrny Tivall.

Zahraniční působení – Libye
Řada chemických látek je potenciálně zneužitelná k teroristickým
činům, proto je snaha světového společenství tyto látky sledovat
a zajistit. Jednou z těchto látek jsou pesticidy (viz Moldávie),
které je možné použít k výrobě „špinavé bomby“. Riziko zneužití
silně toxických látek staví světové společenství před naléhavou
potřebu jejich likvidace. Jednou z takových aktivit jsou i aktivity
DEKONTY v Libyi.
Na základě výzvy Organizace pro zákaz chemických zbraní, která sídlí v Haagu, realizovala DEKONTA na podzim 2013
v Libyi projekt, který se týkal zhodnocení odpadů, jež vznikly neutralizací yperitu. Yperit se likviduje smícháním s vodou,
ohřevem na 90 stupňů Celsia, kdy dojde k hydrolýze, na závěr
se neutralizuje přidáním hydroxidu sodného, čímž dojde k nevratné reakci, tedy k totální likvidaci této chemické zbraně. Důležité je, aby se během hydrolýzy zvýšila hodnota pH na určitou
hodnotu. Pokud k tomuto nedojde, je teoreticky možné zpětně
yperit vyrobit. Výsledkem projektu mělo být zhodnotit, jak tato
neutralizace proběhla a navrhnout způsob likvidace těchto látek.
Když DEKONTA ovzorkovala v Libyi tyto látky, které se nacházely ve velkých nerezových kontejnerech, zjistila, že některé z nich
nebyly správně neutralizovány a byly stále nebezpečné, přestože
libyjská vláda deklarovala, že veškeré zásoby jsou zničené. Projekt
proběhl úspěšně. Společnost DEKONTA navrhla způsob, jak tyto
látky nejlépe zlikvidovat s přihlédnutím na lokální technologické
vybavení a klimatické podmínky. Projekt čeká na realizaci, avšak
s přihlédnutím na aktuální situaci není jasné, zda bude zrealizován. 23. února oznámila agentura Reuters, že se islámští radikálové
zmocnili chemických zbraní v Libyi.
Práce společnosti DEKONTA v celosvětovém měřítku (Balkán, Vietnam, postsovětské republiky, některé státy Severní Afriky) je dokladem toho, že i česká společnost může svojí prací pozitivně přispívat
k zajištění bezpečnosti v současném rozbouřeném světě.
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EL AL Israel Airlines – spolehlivý most mezi pravými přáteli
Interview s Davidem Maimonem, CEO
Jak byste popsal úspěch EL AL v České republice?
Myslím si, že je to opravdu velký úspěch. Když se na to podíváme v číslech, tak v roce 2012 jsme v České republice prodali
letenky dvanácti tisícům cestujících do Tel Avivu. V roce 2014
bylo cestujících více než 30 tisíc a naším cílem pro rok 2015 je
prodat zde v ČR 41 tisíc letenek. A já věřím, že to Tomáš (Tomáš
Kaufman, generální ředitel EL AL v České republice) zvládne.

Zákazník na letech UP dostává službu společnosti EL AL, tzn.
službu EL AL posádek, letadel a ostatního EL AL personálu včetně EL AL Security – což jsou hodnoty společné pro EL AL i UP
servis. Jeden ze základních rozdílů je však v tvorbě ceny, kdy pro
EL AL servis (například z Londýna, New Yorku do Tel Avivu) je
vše v jedné ceně za letenku, u UP servisu (například z Prahy či
Budapešti do Tel Avivu) si cestující platí v letence jen samotnou
přepravu z bodu A do bodu B a ostatní služby, pokud je cestující potřebuje, jsou za dodatečný poplatek (další zavazadlo,
občerstvení na palubě atd). Výjimkou je Economy Plus třída,
kde i nadále poskytujeme servis v rámci ceny letenky.
Jedoznačně se nám povedlo zvýšit počty cestujích tak, že jsme
nabídli správný produkt na správném trhu, kde je po něm poptávka, a ve správný čas.

Co se týká počtu přepravených cestujících na našich pravidelných linkách mezi Prahou a Tel Avivem, chceme dosáhnout v roce 2015 počtu 150 tisíc přepravených cestujících.
V porovnání například s rokem 2012 , kdy to bylo ‚pouze‘
47 tisíc, je to opravdu velký nárůst.
Co je největší přidanou hodnotou pro vaše zákazníky?
Zjistili jsme, že český trh je velmi citlivý na cenu produktu
a má obrovský potenciál. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli
v minulém roce zavést na lince do Prahy náš nový servis UP, který je z hlediska cen letenek pro cestující mnohem atraktivnější
a umožňuje nám létat do Prahy efektivněji a dvakrát denně.

David Maimon
President a CEO
David Maimon se stal presidentem a CEO společnosti
EL AL v březnu 2014. Předtím,
než nastoupil do této pozice, byl
vicepresidentem pro komerční
a obchodní záležitosti EL AL
Israel Airlines, a to do března
2014. Od roku 2005 působil jako
vicepresident pro zákaznický
servis. Před touto pozicí působil jako CEO Asociace pro sociální zabezpečení vojáků, předseda American Sandwich a vicepresident pro HR u společnosti Tevel Telecom.
David Maimon v současné době působí též ve vedení ředitelů letecké společnosti Sun D’Or International Ltd.

Bezpečnost a spolehlivost – EL AL byl oceněn jako Nejbezpecnější letecká společnost a izraelský Top Superbrand.
Můžete nám říci něco o svých standardech?
Ano, EL AL je Superbrand v Izraeli, vlastně jsme během posledních dvou let číslo jedna mezi všemi společnostmi, které
v Izraeli můžeme nazývat jako superbrandy (třeba Coca-Cola
a jiné). A co se týče vysoké úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, to je to, co nás zásadně odlišuje od jiných společností
a konkurence. V současné chvíli máme 1,5 mil. členů našeho
Frequent Flyer klubu, našich pravidelných cestujících. Jak víte,
jsme zemí s 8 mil. obyvatel, což znamená, že každá domácnost
má alespoň jednoho člena v našem klubu. Když se zeptáte kohokoli v Izraeli, i dvouletého dítěte ve školce, vědí, že EL AL je
superbrandem v Izraeli.
Co by mohlo být zajímavé a atraktivní pro členy ČISOK?
Myslím si, že mezi českými a izraelskými společnostmi je velmi dobré obchodní spojení. Vztahy mezi EL AL a korporátním
sektorem v České republice musí být pevné. Vaši členové jsou
pro nás vážení a také potenciální zákazníci. Český trh je velmi
strategickým trhem z našeho pohledu. Byla to jedna z prvních
destinací, kterou jsem vybrali pro UP. Od léta zajišťujeme lety
dvakrát denně, v zimě máme pět ranních letů a tři večerní. Je
to skutečný produkt, který podporuje obchodníky. Nemáme
na trhu jediného konkurenta, který by nabídl takový produkt.
Vkládáme do toho opravdu hodně. Poslat letadlo je poměrně
nákladné. Jsme pyšní, že můžeme říct, že vidíme vysoké procento využití letadel, průměrně 90 %. Našim klientům se líbí
produkt, který jim nabízíme, a podporují nás tím, že si právě
tento produkt vyberou při jejich cestě do Tel Avivu. Jsme pyšní
na to, že jsme mostem mezi Izraelem a Českou republikou.
O ELAL
http://www.elal.com/en/About-ELAL/About-ELAL/Pages/default.aspx

ELAL Czech Republic

http://www.elal.co.il/elal/english/states/czech_republic/
czech_office_address/czech_office_address_221110.html

25. výročí diplomatických vztahů
Československo – Izrael
Počátek česko-izraelských vztahů spadá do doby před vznikem
státu Izrael. Na jaře 1927 navštívil britské mandátní území Palestina československý prezident T. G. Masaryk. V rámci této
cesty věnoval dva dny výhradně poznání místní židovské komunity a sionistického projektu.
Po skončení 2. světové války patřilo Československo k největším zastáncům vzniku státu Izrael. V r. 1947 tehdejší ministr
zahraničních věcí Jan Masaryk otevřeně podpořil myšlenku samostatného židovského státu na půdě OSN. Nezávislost Izraele uznala československá vláda pět dnů po jeho vyhlášení, tj.
19. května 1948. Diplomatické styky byly zahájeny 3. července
1948. Československo pak nově vzniklý stát, který se ocitl ve
válce s arabskými sousedy, po několik měsíců zásobovalo vojenskou technikou a zbraněmi.

Profil společnosti EL AL
Společnost EL AL Israel Airlines byla založena v roce 1948
jako státní letecká společnost Izrael, od té doby se stala
prestižním mezinárodním přepravcem a vlajkovou lodí
Státu Izrael. Význam názvu EL AL je ‚Do oblak‘ nebo také
‚K obloze‘. Od svého prvního letu z Ženevy do Tel Avivu
v září 1948 se letecká společnost rozrostla a nyní nabízí
přepravu do 45 destinací, provozuje jak pravidelné domácí
a mezinárodní lety, tak „cargo“ převážející pouze náklad do
Evropy, Severní Ameriky, na Blízký a Dálný Východ ze své
základny Ben Gurionova mezinárodního letiště.
Hlavními hodnotami, kterými se společnost řídí, je kreativita,
efektivnost, přesnost a profesionalita, aby svým pasažérům
splnila všechny jejich požadavky kdykoli a kdekoli. Díky
svému celosvětovému pokrytí s řetězcem 77 prodejních
kanceláří po celém světě a izraelskou pohostinností se
El Al stal více než pouhým přepravcem z jednoho do
druhého místa. Organizací IATA byl ohodnocen jako jedna
z nejefektivnějších leteckých společností na světě.
EL AL byl sedm let za sebou hodnocen renomovaným
mezinárodním časopisem Global Traveller Magazine za
nejlepší leteckou společnost v oblasti bezpečnosti a aktuálně
byla společnost v Izraeli vyhodnocena jako izraelský TOP
Superbrand.
EL AL měl svůj první let z Prahy do Tel Avivu dne 25. 6. 1991.
Příští rok to bude již 25 let co společnost pravidelně,
bezpečně a bez jakéhokoli přerušení létá do Prahy.
Od roku 2014 již provozuje z Prahy pod svou značkou UP
Israel Airlines až dva lety denně (jedenáct letů týdně),
s odlety jak z Prahy, tak z Tel Avivu v dopoledních
a večerních časech.

Zahájení činnosti honorárního
konzulátu v Eilatu
Dne 14. 1. 2015 došlo za přítomnosti ministryně práce
a sociálních věcí ČR M. Marksové-Tominové, velvyslance
I. Schwarze, starosty Eilatu M. Y. Haleviho a dalších představitelů
města k znovuzahájení provozu honorárního konzulátu ČR
v Eilatu. V čele honorárního konzulátu stojí pan David Hercký,
předseda Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory.

vzájemných politických kontaktů, zvyšující se dynamika hospodářské výměny a bohatá síť aktivit na nevládní úrovni.

Komunistická vláda však tuto podporu zastavila a své vztahy s Izraelem přizpůsobila politice bývalého SSSR vůči zemím
Blízkého Východu. V jejím duchu pak po tzv. šestidenní válce
10. června 1967 přerušila s Izraelem i diplomatické styky.

Česká republika má velvyslanectví v Tel Avivu, honorární generální konzulát v Haifě, honorární konzulát Jeruzalémě a honorární konzulát v Eilatu.

K obnovení diplomatických styků došlo až 9. února 1990 po
pádu komunistického režimu v Československu. Vzájemné vztahy jsou dnes na nejlepší úrovni, o čemž svědčí vysoká četnost

Zdroj: http://www.mzv.cz/telaviv/cz/vzajemne_vztahy_1/
tiskove_zpravy/zahajeni_cinnosti_honorarniho_konzulatu.
html

Kontaktní informace:
Honorární konzulát Eilat
3 Peten, Eilat 88000
poštovní adresa: POB 1983, Eilat, 88000
Tel.: +972/549818454
Fax: +972/97401740
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Máme zájem o internacionalizaci české vědy a spolupráci s Izraelem
Již jsme informovali o jednáních české a izraelské vlády, která
proběhla v Izraeli na sklonku minulého roku. Jedním z hlavních témat
mezivládních konzultací byl rozvoj kontaktů v oblasti vědy, výzkumu
a inovací. Po návratu do České republiky jsme požádali o rozhovor
pana Mgr. Arnošta Markse, Ph.D., náměstka místopředsedy vlády
MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, a ředitele Sekce pro vědu,
výzkum a inovace, který je současně místopředsedou Rady vlády pro
výzkum, vývoj a inovace a jednání se osobně účastnil.
Jedním ze zvýrazněných témat konzultací G2G v Izraeli byla
spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, výsledkem je mimo
jiné podepsané memorandum o spolupráci s izraelským
ministerstvem pro Science, Technology and Space. Může to být
impulz pro vznik podobného ministerstva v ČR?
Do budoucna bychom opravdu chtěli vybudovat speciální úřad, který bude takovou centrální autoritou vědy a výzkumu v České republice a který bude koordinovat podporu vědy, výzkumu a inovací (VaVal.). Tento úřad by byl velmi malý, maximálně 50 lidí. Důležité by byly
kompetence, zejména možnost nastavovat pravidla financování. Stát
bude chtít mít větší vliv například na stanovování priorit ve VaVaI,.
vyhlašování programů a také na to, na jaké obory budou veřejné soutěže orientovány. Tím by se mělo předejít sporům mezi ministerstvy
a agenturami, které mají vědu a výzkum na starosti. Zatím diskutujeme s partnery ve vládě a hlavními aktéry VaVaI. o tom, jakou formu
by nový úřad měl mít. Pokud by mělo vzniknout nové ministerstvo,
vyžadovalo by to změnu kompetenčního zákona.
Jakými směry se tedy budou společné aktivity v oblasti vědy
a výzkumu ubírat?
Česká republika chce s Izraelem spolupracovat na společných
výzkumných programech se zapojením veřejného i soukromého
sektoru. Jednalo by se především o oblast IT, inženýringu, biotechnologií,
nanotechnologií a dalších. Chceme se také společně účastnit projektů
Evropské unie, jako je Horizon 2020, nebo společně využívat tzv.
center excelence. Tato centra u nás byla vybudovaná z peněz EU
a my se budeme snažit zajistit jejich udržitelnost a dlouhodobý rozvoj.
Jednoduše se snažíme o internacionalizaci české vědy, protože ta může
být excelentní jenom v návaznosti na mezinárodní prostředí.
V Izraeli nás inspirovalo také úspěšné uvádění vědeckých výsledků
do praxe, a to včetně výsledků základního výzkumu. Další inspirací pro nás může být to, že v Izraeli až 80 % celkových investic do
vědy a výzkumu jde ze soukromých zdrojů. Izrael vydává na vědu
a výzkum necelých 5 % svého HDP, což ho ve světovém žebříčku řadí
na jedno z předních míst. Přitom ale objemově ze státního rozpočtu
vynakládá stejné prostředky jako ČR. Země je navíc přímo napojena na světové trhy s technologiemi. Zkušenosti izraelské strany se
soukromým financováním výzkumu a úzkou spoluprací univerzit
s firmami pro nás mohou být velmi užitečné. V tom nám mohou
pomoci například programy Gesher/Most a Kontakt II.
Jak jsou v Izraeli rozděleny kompetence v oblasti základního
a aplikovaného výzkumu?
V Izraeli za vědu a výzkum odpovídají dvě ministerstva. Ministerstvo
pro vědu, technologie a vesmír má ve své gesci oblast základního
výzkumu. Aplikovaný výzkum má pak na starosti Ministerstvo
hospodářství, které řídí Izraelsko-evropské ředitelství pro vědu
a výzkum (ISERD). Pod ISERD nově spadají mezinárodní programy
v průmyslovém výzkumu a vývoji, je také oficiálním kontaktním
místem pro vědecko-výzkumnou spolupráci Izraele se zeměmi EU.
V Izraeli se podpora VaVaI. bere volněji než v ČR a v Evropě. Izraelci
se příliš nesvazují formalizovanými strategiemi, ale podporují ty
projekty, které odborná komise schválí a které splní kritéria excelence
v základním nebo aplikovaném výzkumu. Zároveň zde nejsou žádná
pravidla upravující veřejnou podporu, a to jim hodně ulehčuje práci.

Nová partnerství
pro Komoru i její členy
Dne 5. února 2015 bylo slavnostně podepsáno Memorandum
o spolupráci mezi presidenty, resp. předsedy Česko-izraelské
smíšené obchodní komory, Rusko-české smíšené obchodní
komory, Indicko-české smíšené obchodní komory, Česko-turecké smíšené obchodní komory a Asociace krajů České
republiky.
Cílem tohoto kroku je především podpora kreativního využívání vzájemných synergií v oblasti obchodních vztahů
či spolupráce na třetích trzích a v oblasti vědy, výzkumu
a inovací mezi uvedenými zeměmi. Oblasti spolupráce budou zahrnovat především sdílení kontaktů a zkušeností
v oblasti podpory malého a středního podnikání, podporu
realizace společných programů, sdílení informací o vybrared.
ných akcích a další aktivity.

i informativní roli. Bude zodpovědný za poskytování komplexních
informací jak o vědecko-výzkumné infrastruktuře v ČR i v Izraeli,
tak i o možnostech financování společných programů. Peníze
půjdou hlavně z již zmíněného operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Ten podporuje zapojení výzkumných týmů
do mezinárodních projektů, které jsou v souladu s evropskými
prioritami v oblasti výzkumu a vývoje. Pověřená osoba bude také
organizovat společné networkingové akce, jako jsou konference
a workshopy. Na nich se budou navazovat partnerství mezi
podniky a veřejnými institucemi obou zemí.

Jak budou financovány společné projekty? Které rezorty se
budou v ČR na podpoře spolupráce podílet?
Společné projekty bude financovat MŠMT, které je zodpovědné za
mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI. a se kterým v této věci úzce
spolupracujeme. Při plánování programu v aplikovaném výzkumu
spolupracujeme také s MPO. Další možností, jak zafinancovat
česko-izraelské výzkumné projekty, jsou peníze z evropských fondů.
V programovém období na léta 2014–2020 se to týká především
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Z něj
bude možné zaplatit zahraniční vědce, kteří u nás budou bádat.
Z tohoto programu se dají zafinancovat i kvalitní projekty, které
úspěšně prošly hodnocením programu Horizon 2020, ale kvůli
omezenému množství peněz nakonec nebyly financovány.
Podepsané memorandum je symbolickým startovním výstřelem
pro podávání projektů, jaký je zájem ze strany českých subjektů
a jak budou vyhledáváni partneři pro tyto projekty na izraelské
straně?
Na izraelské straně počítáme s aktivním přístupem Ministerstva pro
vědu, technologie a vesmír a ISERD. Plánujeme navíc vyslat do Tel
Avivu osobu, která bude mít na starosti vyhledávání potenciálních
partnerů a navazování kontaktů. V první polovině letošního roku
se také poprvé uskuteční společné setkání, kde vyhodnotíme
aktivity za uplynulý rok. Zároveň zde řídící výbor složený ze
zástupců odpovědných státních institucí vyhlásí organizační detaily
a podmínky výzev do společných výzkumných programů
v základním i aplikovaném výzkumu. Tato setkání, kde se budou
moci potkávat vědci a firmy, bychom rádi pořádali každoročně.
Aktivní roli bude hrát i náš úřad, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy i Ministerstvo průmyslu a obchodu. O možnostech
česko-izraelské vědecké spolupráce budeme informovat v rámci
vznikající Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
a také v nových pracovních skupinách sdružujících podnikatele,
které zakládáme na našem úřadě. Mezinárodní vědecko-výzkumná
spolupráce s Izraelem by se pak mohla projednávat i na pracovním
zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Česko-izraelskou
spolupráci bychom mohli projednávat i v rámci Národní RIS3
strategie, jejíž řízení převzal náš úřad.
Na velvyslanectví ČR v Izraeli by měla být vytvořena pozice
koordinátora aktivit v oblasti VVI, jaké budou jeho kompetence
a úkoly?
Jak už bylo řečeno, tento koordinátor bude mít kromě aktivního
vyhledávání izraelských institucí, které by chtěly spolupracovat,

Pan místopředseda Bělobrádek je současně předsedou Rady
vlády pro vědu výzkum a inovace, kdo je partnerem tohoto
orgánu v Izraeli?
Obdobou naší Rady pro vědu, výzkum a inovace je izraelská
Národní rada pro výzkum a vývoj, která sdružuje jak
představitele ministerstev, univerzit a výzkumných institucí,
tak zástupce průmyslu a soukromého sektoru obecně. Našimi
dalšími partnery na izraelské straně jsou Ministerstvo pro vědu,
technologie a vesmír a Ministerstvo hospodářství, respektive
Kancelář hlavního vědce, která funguje při Ministerstvu
hospodářství a je zodpovědná za mezinárodní programy
v aplikovaném výzkumu.
Jaké jsou v rámci společných česko-izraelských projektů
možnosti spolupráce se třetími stranami – EU nebo USA?
Ve spolupráci s Izraelem je pro nás prioritou vznik společných
nadnárodních konsorcií, která by se hlásila do komunitárního
programu Horizon 2020. Horizon 2020 je program Evropské unie
na podporu výzkumu a inovací, kam se mohou hlásit jen konsorcia
několika zemí. Pokud bychom byli schopni složit výzkumný tým,
v němž by byli i partneři z Izraele, významně by to zvýšilo naše
šance na úspěch.
Jsou izraelské postupy v oblasti řízení vědy a výzkumu
a podpory inovací přenositelné do ČR?
Už jsem zmiňoval, že Izrael je jednou ze zemí, které umějí
nejefektivněji převádět výsledky výzkumu a vývoje do praxe.
A právě v oblasti úspěšné komercionalizace výsledků výzkumu
může být Izrael pro Českou republiku velkou inspirací. Chceme,
aby naši experti do Izraele jezdili a tyto zkušenosti přenášeli do
českého systému řízení vědy a výzkumu. Proto bychom s Izraelci
rádi vytvořili společné vzdělávací projekty, jichž by se účastnili
naši odborníci z managementu vědy a výzkumu. Zdokonalovali by
se v řízení komerčního výzkumu, v řízení lidských zdrojů ve vědě
a výzkumu nebo ve vytváření efektivních programů na podporu
komercionalizace výzkumu.
Které jsou prioritní obory pro spolupráci? Biotechnologie,
nanotechnologie, elektronika, informační technologie,
kybernetika, kybernetická bezpečnost?
Za prioritní obory považujeme IT, inženýring, biotechnologie
a nanotechnologie, ale nebráníme se spolupráci ani v dalších
sektorech. Rádi bychom zintenzivnili vědecké výměny a ustavili
více společných výzkumných týmů, které by propojovaly experty
z veřejného i soukromého sektoru.
Jaká je v oblasti projektů kybernetické bezpečnosti
spolupráce s rezortem Ministerstva vnitra?
Spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti podporujeme,
ale její realizaci má na starosti Národní bezpečnostní úřad.

rozhovor vedl: RNDr. Petr Beneš, vicepresident ČISOK
a předseda Výboru pro VVI
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Izrael

Izraelské zkušenosti z oblasti telemedicíny mohou zachraňovat i české končetiny
Základem našeho zdraví je správné proudění krve, tzv. perfuze, která přivádí kyslík a další živiny do všech částí našeho těla
a odvádí zpět to, co je zapotřebí pročistit. Tuto funkci zajišťuje
zejména systém srdce a cév, který patří mezi významné priority
výzkumných a vývojových pracovišť.
Současný trend aplikace informačních a komunikačních technologií, tzv. telemedicíny, kdy je umožněno diagnostikovat nebo monitorovat stav pacienta i bez fyzické přítomnosti odborného lékaře,
například v přirozeném prostředí pacienta, patří mezi významné
oblasti potenciální spolupráce se Státem Izrael, a tím i mezi oblasti
zájmu Česko-izraelské smíšené obchodní komory.
V současném článku bychom vás rádi informovali o inovačním projektu realizovaném jedním z členů ČISOK – společnosti Chipinvest
a.s. s podporou vědecko-technologického parku společnosti Vienna
Point a.s. a s účastí ČVUT v Praze a VUT v Brně.
Předmětný projekt je zaměřen na včasnou a neinvazivní diagnostiku
kvality prokrvení zejména na dolních končetinách, kde dochází ke
změnám v nejčasnějších stadiích a zároveň jsou i nejvíce ohroženy zejména u pacientů, kteří trpí cukrovkou. V takovém případě může dojít
k tvorbě tzv. diabetické nohy s rizikem amputace. Inovace předmětného projektu spočívá zejména ve vývoji uceleného telemedicínského
programu včetně diagnostického přístroje pro včasnou diagnostiku
a přenosného mikrosystému pro monitoring pacientů v přirozeném
prostředí. Systém jako celek umožňuje:
1.

2.
3.

Včasnou a neinvazivní diagnostiku kvality prokrvení končetin se
záchytem pacientů v raných stadiích změn, kdy jsou často změny
ještě vratné, a je možné v řadě případů aplikovat šetrnější a méně
nákladné terapeutické postupy.
Monitoring pacienta v přirozeném prostředí s cílem optimalizace
terapeutických postupů a zlepšení celkové prognózy pacienta.
Systém jako celek byl koncipován pro snadnou obsluhu, která
nevyžaduje fyzickou přítomnost odborných lékařů a umožňuje tak i aplikaci v místech, kde je pouze zdravotní sestra,
popřípadě i v přirozeném prostředí pacienta, kdy měření provádí pacient sám.

Pro koho je program určen
Program je určen pro všechny, kterým záleží na svém zdraví a mají
zájem využít možnosti se dozvědět o stavu svého cévního systému
včas, kdy je možné vyřešit případná rizika neinvazivně a šetrně.
Typicky má smysl provést měření, pokud alespoň jedna z následujících
podmínek je splněna:
1. Věk 40 a více let
2. Přítomnost cukrovky, popřípadě i neznalost, jestli je přítomna.
3. Přítomnost faktorů, jako je bolest v oblasti srdce nebo dolních
končetin při námaze.
4. Otoky dolních končetin
Proč má smysl se do programu přihlásit
Obecně lze říci, že vždy je lepší řešit případné problémy či rizika dříve.
U zdraví to platí dvojnásob. Na návštěvu lékaře, zejména odborného,
jdeme často až v pokročilém stadiu, když cítíme bolest a jsme k této
návštěvě v podstatě donuceni. Typicky takto přicházíme o možnost

řešení šetrnějším způsobem, který je možný jen po časově omezenou
dobu v úvodních stadiích změn či počínajícího onemocnění.

2.

V rámci existujících programů máme řadu šťastných pacientů, kteří
měli v podstatě normální krevní tlak i další typické ukazatele, jen občas cítili omezení na dolních končetinách. Díky včasnému stanovení
změn cév, které jsou významnou částí systému srdce a krevního oběhu, se podařilo zamezit vážnějším rizikům, jako jsou například infarkt
myokardu, mozková mrtvice nebo amputace dolních končetin pro
tepenný uzávěr.

Naměřená data jsou odeslána odbornému lékaři k vyhodnocení, které
je základem pro vystavení protokolu o měření.

V rámci programu se zaměřujeme na včasnou a neinvazivní
diagnostiku:
• Kvalitu prokrvení na dolních končetinách, kde často začíná
ateroskleróza a s tím spojenou tepennou diagnostiku.
• Žilní diagnostiku – míru, jak žíly odvádějí krev zpět, tzv.
žilní návrat.
Rovněž můžeme vyhodnotit:
• Variabilitu srdečního rytmu, což je významný ukazatel
vyváženosti funkce srdce a vlivu nervové soustavy, která může
být v současné době často zatížena stresem a ne ideálními
stravovacími návyky.
• Diagnostiku lymfatického systému
• Posouzení celkového zdravotního stavu a identifikace slabších
míst, na které je vhodné se zaměřit.
Jak vlastní program probíhá
Vlastní vyšetření trvá cca 15 minut a typicky obsahuje následující části:
1. Úvodní cca pěti minutový rozhovor – zaznamenání základních
informací a lékařská anamnéza

Vlastní diagnostika stavu cévního systému vsedě s pneumatickou
manžetou na lýtku, podobnou jako při měření krevního tlaku

Výstupy a další kroky
Po vyhodnocení údajů odborným lékařem je vystaven protokol
o měření, který v sobě obsahuje následující údaje:
1. Závěr měření
Výsledky měření lze rozdělit do následujících hlavních skupin dle
výsledků:
a) Změřené parametry cévní diagnostiky jsou v rámci normálních
hodnot a dalším krokem je návštěva za 12 až 18 měsíců.
b) V případě, že změřené parametry cévní diagnostiky vykazují mezní
hodnoty, je vhodné provést další detailnější měření do 1 měsíce.
c) Pokud změřené parametry cévní diagnostiky vykazují významnější
změny, je vhodné provést detailnější měření do 7-14 dní.
Ke každému měření je rovněž připraven základní návrh vhodných
opatření.
2. Hlavní naměřené údaje a ukazatele cévní diagnostiky
Vlastní protokol rovněž obsahuje naměřené a vyhodnocené hodnoty
cévní diagnostiky, které je následně možné použít při případné
konzultaci s odborným lékařem.
Pro další informace o programu je možné se obrátit na následující
kontakt: tel. 547 137 600
Popřípadě na webové stránce www.amsolutions.cz

Revue Prostor – tentokrát na téma Kontrasty a paradoxy současného Izraele
V prosinci 2014 vyšlo pod taktovkou Milana Hanuše (šéfredaktor) a Mariny Šternové (redaktorka) dvojčíslo revue Prostor zaměřené na Izrael – Kontrasty a paradoxy současného
Izraele. Revue je rozdělena do několika tematických bloků.
Mezi autory, které Marina Šternová vybírala z izraelského
i českého prostředí patří, např. Šlomo Avineri, Tomás
Pojar, Muhammad Džabálí, Jakub Szántó, Nadav Lazar, Irena
Kalhousová, Madžd Ab dal-Hamíd, Břetislav Tureček,
Avraham B. Jehošua, Terezie Dubinová a další. V publikaci
též naleznete rozhovor s Petrem Drulákem, náměstkem ministra zahraničních věcí ČR, nebo Amosem Kafrim, jeruzalémským psychologem.
26. ledna 2015 v Centru současného umění DOX v rámci
doprovodného programu k celosvětové výstavě This Place, která byla zahájena právě v DOXu, uspořádala Marina
Šternová diskuzi k dvojčíslu revue Prostor Kontrasty a paradoxy současného Izraele, kterou moderoval Vladimír Kučera,
jejíž sestřih je dostupný v iVysílání České televize. Diskuze se
zabývala tématy současných problémů izraelské společnosti,
izraelsko-palestinského konfliktu a česko-izraelských mezinárodních vztahů. Diskutovat přišli čtyři z autorů izraelského dvojčísla Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec v Izraeli, hebraistka Terezie Dubinová, odborník na Blízký východ Marek
Čejka a architekt Dany Ziss.
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Osobnosti

Chci, aby Divadlo Na Jezerce stálo jasně na straně práva a kulturnosti
Jan Hrušínský. Herec, režisér, divadelní ředitel. Principál Divadelní společnosti Jana Hrušínského. Osobnost českého divadelnictví. Člověk se smyslem pro spravedlnost. Požádali jsme
pana Hrušínského o krátký rozhovor v souvislosti s uvedením
premiéry hry Shylock.
Pane Hrušínský, na jaro připravujete v Divadle Na Jezerce
tři premiéry. Můžete je představit?
S radostí. Po třech letech se vrátí na pražské jeviště hra Jaroslava Vostrého Tři v tom. Jak název napovídá, jde o tři mladé
slečny, které se snaží utajit, že jejich láska nezůstala bez následků, a namluví starostlivému otci, že rostoucí bříška má na
svědomí záhadná nemoc. Vyděšený tatínek pro ně shání lékaře, zaříkávače i léčitelku znalou ženských potíží. Za ty všechny
se ale přestrojují nápadníci, kteří mají vše na svědomí, a nakonec musí s pravdou ven. Hru kdysi proslavil režisér Jiří Menzel a na Jezerce se objeví rovněž v režii mladého filmového
režiséra, Matěje Balcara, jehož absolventský film Podoba lásky
byl nominován na Českého lva v kategorii nejlepší studentský
film 2013.
Druhou premiérou bude v květnu kanadská hra Marka Leirena-Younga Shylock v režii Radka Balaše. Hra zaměřená proti
projevům antisemitismu a násilí je bohužel mimořádně aktuální a její uvedení považuji za společensky důležité téma. Jde
o velmi silnou výpověď herce, který se snaží vysvětlit divákům,
proč je třeba neustupovat násilí a nenechat se zastrašit. Hra
bude umocněna přítomností hvězdy českého divadla a filmu
Jana Třísky a uvedeme ji objevně v české premiéře.
Konečně třetí premiérou bude dramatizace románu Evžena
Bočka Poslední aristokratka. Román pro naše divadlo dramatizuje a bude režírovat Arnošt Goldflam. Připravujeme v tomto roce ještě čtvrtou premiéru v režii Juraje Herze, ale o té
zatím raději nebudu hovořit, abych vše nezakřikl.
Hra Shylock bude zcela jistě divadelní událostí letošního
jara. Zpráva o přípravách této hry proletěla médii
nečekaně jako blesk. O uvedení hry jste se rozhodl rychle.
Má to důvod?
Po nedávném útoku na redakci Charlie Hebdo a následně na
židovskou kavárnu v Paříži stejně jako po permanentních teroristických útocích Hamasu proti Izraeli nebo stále se stupňující ruské agresivitě na Ukrajině chci, aby Divadlo Na Jezerce patřilo nejen mezi přední pražská divadla, ale aby patřilo

především mezi kulturní zařízení, která mají vlastní názor na
události, jež ovlivňují naše životy. I když se odehrávají zdánlivě daleko od našich hranic. Což je velmi relativní. Chci, aby
Divadlo Na Jezerce stálo jasně na straně práva a kulturnosti
a přispívalo podle svých možností k obraně naší těžce získané
svobody a demokracie.
Jakého diváka tato hra osloví?
Naše inscenace vidělo již téměř 680 tisíc diváků všech věkových kategorií a různých úrovní vzdělání. Mám radost z každého diváka, který po představení od nás odchází s pocitem,

že nepromarnil zbytečně svůj večer. Proto se snažíme nabízet divadlo na dobré profesionální úrovni a nepodbízíme se
lacinými divadelními texty. Nepodceňuji inteligenci diváků,
a přestože jde o soukromé divadlo s minimálními dotacemi,
jsem přesvědčen, že kvalita inscenací i síla tématu jsou pro
návštěvnost rozhodující. Takže doufám, že Shylock osloví
všechny diváky, kteří se chtějí v divadle nejen dobře bavit, ale
zároveň neztratili chuť přemýšlet.
Pan Tříska je hereckou legendou. Shylock ale není první
hrou, kterou ve vašem divadle pan Tříska nastudoval...
Více než pět let jsme uváděli skvělou hru Yasminy Rezy Kumšt.
Čtyři Honzové, Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský a Jan Hřebejk. Odehráli jsme více než dvě stě beznadějně vyprodaných
repríz a diváci se nás od té doby často ptají, zda se pan Tříska
na Jezerku vrátí. Tak jim ho nyní nabídneme v Shylockovi.
Hovořili jsme o třech jarních premiérách. Je řada anket,
kde diváci hodnotí vaše divadlo a dlužno říci, Divadlo Na
Jezerce hodnotí diváci velmi dobře... Ale vezměme to z jiného konce. Jak vy hodnotíte diváky Divadla Na Jezerce?
Miluji naše diváky. Plně si uvědomuji, že bez nich by Divadlo
Na Jezerce v silně dotované konkurenci již neexistovalo. Stejně
tak si uvědomuji, že bez diváků nemá smysl žádné divadlo na
světě. A v neposlední řadě, že by mě žádné divadlo na světě už
nikdy bez tak znamenitého obecenstva nezajímalo.
Neubráním se velmi osobní otázce. Představte si, že by se
v divadle otevřely dveře a sestoupil by na chvíli z divadelního nebe váš tatínek, Rudolf Hrušínský. Prošel by si divadlo, otočil by se k vám a... Co by vám řekl o vašem divadle?
Honzo, ty máš kliku! Tohle jsem vždycky chtěl… Držím vám palce.
Dodatek autora rozhovoru Jiřího Vaníčka
Hovořil jsem s Janem Hrušínským v Divadelní restauraci Jezerka v průběhu příjemného pozdního oběda. Otočil jsem
stránku s poznámkami. Jan se na mě pobaveně podíval: „Tak
už si zase můžeme tykat?“ „To můžeme,“ odpověděl jsem. „Ale
mlčel jsi, když jsem se ptal na financování divadla. Uvést hru
Shylock – vlastně mimořádně, mimo plán divadla, to není jen
tak...“ Honza se nahlas zasmál. „Myslel jsem, že si chceš povídat o příjemnějších stránkách divadla...“
Rozloučili jsme se a mně v poznámkách chybí odpověď
na to, jak je to vlastně s tou silně dotovanou konkurencí. No, alespoň jsem Honzu viditelně pobavil. A tak dopisuji alespoň tento dodatek. Třeba budu muset příště
jasněji říci, která je otázka pro Honzu herce a která pro
principála. Třeba někoho tento dodatek osloví a bude chtít
o financování divadla hovořit s principálem Janem Hrušínským.
Bližší informace o hře Shylock: www.divadlonajezerce.cz
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Konference Let My People Live!

Ve dnech 26. až 27. ledna 2015 probíhalo v Praze a v Terezíně 4. mezinárodní fórum Let My People Live! a s ním spojené
aktivity, které připomnělo 70. výročí osvobození Osvětimi.
Na akci vystoupily vrcholné postavy světového a evropského
židovského hnutí, světové a české politiky, přední odborníci,
zástupci médií, kultury, legislativy a účastnily se jí stovky hostí včetně představitelů parlamentů více jak 30 zemí.

Akce na Pražském hradě
a v bývalém koncentračním
táboře Terezín se zúčastnili
i zástupci Komory, její členové a přátelé. Zejména v rámci
konference rezonovaly čerstvé
události z Francie a Paříže, severní Evropy a Afriky, Blízkého východu a mnoha dalších
a reflektovaly téma znepokojivě narůstající xenofobie
a antisemitismu. Závěrečná
slova projevu premiéra Bohuslava Sobotky mohou být pro
všechny inspirující: „Vyzývám
k jednotě a odvaze vytvářet
spravedlivou společnost, která bude prostupná, soudržná, otevřená, společnost, která bude bez ghett a diskriminace.“
Příspěvkem k této misi bude jistě i dlouhodobá snaha Komory přispívat k otevřenosti a stabilitě české společnosti, a to v úzké a komplexní spolupráci a partnerství se Státem Izrael. red
Foto: www.vlada.cz

LiStOVáNí.cz: Dobrodružství
strýčka Ludvíka

Strýček Ludvík není jen tak nějaký obyčejný strýček, je to
strýček pohádkový. A ani jeho příběhy nejsou obyčejné…
Strýček Ludvík se setkal s kouzelníky, na chvíli se stal šaškem
v Opačném království, kde lidé chodí po rukou, a od jisté smrti
ho zachránily jeho čtyři vlasy! To ale není všechno!
Dne 15. prosince 2014 jsme měli možnost shlédnout v pražském
divadle Minor netradiční čtení v podání Lukáše Hejlíka v rámci představení LiStOVáNí, kde byl zpracován tentokrát Jannec
Levi, proslulý izraelský autor, který píše nejen pro děti. Diváci se se strýčkem Ludvíkem mohli ocitnout v honduraských
stepích nebo švýcarské poušti, šplhat do oblak, kamarádit se
s obry, bojovat se strašidly, a to nejen jako přihlížející diváci,
ale i jako aktéři.
red

Pozvánka na Dny Jeruzaléma v Plzni a Praze 2015
Days of Jerusalem jsou unikátním mezinárodním festivalem, který má
v České republice svou tradici. Jde o festival multižánrový, zaměřený
na různé skupiny publika a všechny věkové kategorie, jenž zahrnuje
tanec, hudbu, vizuální umění, film či kulinářské umění. Letošní ročník
se odehraje v Plzni 19. a 20. 6., v rámci ozvěn pak v Praze od 21. do
23. 6. Výstava (ID)ENTITA v DEPO2015 v Plzni je přístupná od 3. 6.
do 25. 6.

osobností. Výstava bude obohacena i o několik zajímavých workshopů
a módní přehlídku za přítomnosti nebo právě v režii čtyř
jeruzalémských umělců, kteří do Plzně přijedou.
Dalším z koprodukčních projektů, který Days of Jerusalem přináší, je
taneční představení s názvem White piece, které vznikne spoluprací
jeruzalémské choreografky Sofie Krantz s českými tanečníky
v průběhu její rezidence v Plzni. Choreografie jeruzalémské tanečnice
tak bude obohacena o energii vycházející z kulturní odlišnosti a tedy
i o nový taneční jazyk. Minimalistická taneční performance pro devět
tanečníků vychází z kulturních střetů. Jednoduché estetické pojetí
představení otvírá prostor pro zásadní morální otázky.

Návštěvníci festivalu si mohou prohlédnout koprodukční výstavu
volného umění a designu prezentující plzeňské a jeruzalémské umělce
v režii dvou kurátorek, české a jeruzalémské, dále pak okusit speciality
jeruzalémské kuchyně od palestinského i izraelského šéfkuchaře,
shlédnout koprodukční taneční představení v choreografii
jeruzalémské tanečnice Sofie Krantz a devíti českých tanečníků,
vydat se na filmové projekce, zaposlouchat se do jeruzalémského
undergroundového hip hopu, vyslechnout zajímavé přednášky,
zúčastnit se workshopů či zavítat do Jeruzalémské kavárny.

K připravovanému projektu říká Sofie Krantz: „V rámci mé rezidence
v Plzni bych se chtěla zabývat českým temperamentem a způsobem
uvažování. V našem společném představení bych ráda poukázala
na rozdílné nebo naopak podobné nuance našich kultur. Věřím, že
naše společná práce a kreativita přispěje ke zkvalitnění a obohacení
původní choreografie a vznikne tak nový taneční a vizuální jazyk.
Ve svých představeních se obvykle snažím pracovat s informacemi
extrahovanými z kultury, módy a umění a těším se, že budu mít
příležitost získat novou inspiraci v rámci kultury české.“

„Jak je patrné z našeho programu, snažili jsme se tento rok festival
posunout zas o něco dále: nejen přivézt zajímavé umělce, ale navíc je
propojit s těmi českými. Proto většina highlightů našeho programu
spočívá právě v koprodukčních projektech, do kterých jsme
investovali spoustu práce a energie,“ říká ředitelka festivalu Marina
Šternová.
Název festivalu Days of Jerusalem vychází z historického názvu města,
které je považováno za jedno z nejdůležitějších míst v dějinách
lidstva. Jeruzalém byl v průběhu tří tisíciletí nejednou zničen a znovu
vybudován. Stále ale zůstával duchovním a kulturním průsečíkem
– centrem, které vedlo vývoj společnosti dál. Days of Jerusalem
představují Jeruzalém jako otevřený prostor pro mírovou koexistenci
různých náboženství, jejich vzájemné poznávání a tolerantní soužití,
v němž je místo pro spolupráci Židů i Arabů, stoupence judaismu,
křesťanství i islámu. Festival Days of Jerusalem se pyšní nálepkou Hate
Free Fest, kterou uděluje iniciativa Hate Free Culture, jejíž postoje
a hodnoty festival svým charakterem sdílí.
Cílem festivalu je přiblížit realitu města, které je přes propast vzdálenosti
i věků intimně provázáno s evropskou kulturou. Pouto, které nejspíš
nejlépe dokážou vyjádřit tamní umělci. Days of Jerusalem jsou
apolitickou multikulturní akcí a dávají prostor jeruzalémským tvůrcům
rozličných vyznání i národností. Festival si tedy klade za cíl posloužit

Jeruzalém inspiroval
Karla IV. při stavbě
Nového Města pražského
Dne 10. února jsme si spolu s jedním z našich členů, Ing. arch.
Olegem Hamanem, CASUA Architects, připravili pro naše
členy přednášku zaměřenou na architekturu Nového Města
pražského. Jak bylo naznačeno již v názvu přednášky, inspirací Karlu IV. při stavbě Nového Města pražského byl právě
Jeruzalém, jak nám na vzdálenostech a umístění konkrétních
sakrálních budov Ing. arch Oleg Haman ukázal. Ve druhé části přednášky se pak zaměřil na současný urbanismus.

Kromě výše zmíněných projektů festival přináší výživnou přehlídku
i pro milovníky filmu, ve které nebudou chybět nové filmy, z nichž
většina v České republice zatím nebyla uvedena. Filmoví fanoušci se
mohou těšit na na Oscara nominovaný snímek Poznámka pod čarou,
který získal cenu za nejlepší scénář v Cannes 2011, drama Tančící
Arabové, dokument Blues by the Beach a Večírek na rozloučenou,
který se promítal na prestižním festivalu v Benátkách.
jako platforma pro setkání, diskuzi a konfrontaci pestrého spektra
uměleckých pohledů a směrů, které se v srdci starobylého kulturního,
duchovního a civilizačního centra už po staletí dynamicky rodí.
Z programu Days of Jerusalem
Návštěvníci by si neměli nechat ujít výstavu volného umění a designu
(ID)ENTITA jeruzalémských a plzeňských umělců, která se připravuje
pro program v Plzni. Stejně jako v minulost byli umělci v obou městech
vybíráni na základě demokratické otevřené výzvy, zúčastnit se tedy
mohl kdokoli. Podmínkou však bylo spojení s městem Jeruzalém.
Výsledkem je velmi zajímavá a různorodá směsice uměleckých

Čeští gurmáni budou mít možnost seznámit se s jeruzalémskou
kuchyní, a to během akce v Praze. Díky festivalu do České republiky
již potřetí zavítá duo šéfkuchařů Ilan Garousi a Kamel Hashlomon
z Jeruzaléma. „Jeruzalémská kuchyně je jako místní společnost –
pestrá, složená z různých tradic a rozhodně výrazná,“ říká Ilan Garousi.
Dny Jeruzaléma se odehrají v Plzni 19. a 20. 6., dále pak v rámci ozvěn
v Praze 21.–23. 6. Výstavu (ID)ENTITA však budete moci navštívit již
od 3. 6.–25. 6. v DEPO2015 v Plzni.
Oficiální webové stránky: www.daysofjerusalem.com
Facebook: Days of Jerusalem
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Digitální infrastruktura v ČR aneb jak jsme připraveni
na technologické výzvy budoucnosti
Goran Serdarević je manažerem v londýnské poradenské společnosti Frontier Economics, kde se od roku 2010
věnuje hospodářské soutěži a regulaci
v síťových odvětvích, převážně v sektoru telekomunikací.
Během působení ve společnosti Frontier
Goran pracoval na klíčových projektech
pro fixní a mobilní operátory v EU, radil například společnosti
Slovak Telekom během šetření Evropské komise nebo společnosti
Deutshe Telekom při úspěšné akvizici GTS Central Europe. Pro
společnost Vodafone CZ vypracoval analýzu trhu s mobilními
službami v ČR cestující podmínky pro tacitní koluzy na tomto trhu.
Před nástupem do společnosti Frontier pracoval pro společnosti
EEIP and McKinsey & Co. v Praze. Goran má magisterský titul
v oboru Finance a bankovnictví z Univerzity Karlovy a titul MA
v oboru Ekonomie z LMU v Mnichově. V současné době je
doktorandem na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.

Přístupy jednotlivých států se liší: zatímco Francie a Španělsko se
vydalo cestou nákladného budování národních optických sítí ‚až do
domu‘ (FTTH), UK a Německo více spoléhají na ‚oživení‘ existující
telefonní infrastruktury (FTTC), která sice zajistí nižší rychlosti
než FTTH, ale je výrazně levnější a rychlejší na implementaci.
Švédský model spoléhá na rozvoj lokálních optických sítí, kde
více poskytovatelů soutěží na společné infrastruktuře, zatímco
Portugalsko vsadilo více na síťovou soutěž a podporuje operátory
v budování vlastní optické infrastruktury. Státy Beneluxu spoléhají
na vysokou dostupnost kabelových sítí schopných již léta nabídnout
broadbandové služby o rychlostech splňujících NGA kritéria.
Výsledkem těchto programů je, že v posledních letech došlo
k významnému rozvoji NGA sítí a EU jako celek se pomalu posouvá
směrem ke kýženým cílům Digitální agendy 2020. Zároveň je ale
zřejmé, že splnění těchto cílů v daném termínu bude velmi složité
a že stále existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy.

Dne 12. února 2015 proběhla konference Digitální cesta k ekonomickému růstu pořádaná Hospodářským výborem PSP ČR, které se
v hledišti zúčastnili i zástupci Komory a měli možnost shlédnout,
kromě Jana Mühlfeita a Nissan Maskila, CTO izraelské dceřinky Israel
Aerospace Industries společnosti Elta Systems, i Gorana Serdareviće,
analytika londýnské poradenské společnosti Frontier Economics,
kde se od roku 2010 věnuje hospodářské soutěži a regulaci v síťových odvětvích, převážně v sektoru telekomunikací, který představuje svou prezentaci.

Pozitivní dopady soutěže jsou vidět především v oblastech, kde
jednotliví poskytovatelé budují vlastní sítě a soutěží tak na úrovni
infrastruktury. Příkladem mohou být hustě zabydlené městské
oblasti, kde přítomnost a konkurenční tlak ze strany kabelových
operátorů vedl v mnoha případech tradiční ‚telefonní‘ poskytovatele
k postupným investicím do broadbandových sítí VDSL a výraznému
zlepšení služeb pro koncové zákazníky.4
Tyto tradiční sítě však nejsou schopny plně uspokojit potřeby
budoucnosti a rozvoj broadbandových služeb příští generace
(takzvaných Next Generation Access – NGA služeb). NGA
broadband je definován podle rychlosti internetového připojení, vše
co zajistí koncovému uživateli stabilní rychlost nad 30 Mbps, spadá
do kategorie NGA. 30 Mbps je ovšem pouze dolní hranice a NGA
sítě jsou schopné nabídnout broadband o rychlosti nad 1000 Mbps,
což otevře prostor pro efektivnější využití dnešních aplikací (např.
videohovory ve vysoké kvalitě obrazu HD / ultra HD) a vytváření
úplně nových aplikací, které v dnešní době nejsou možné díky
nedostatečným rychlostem internetového připojení.
Kam směřuje EU v rámci rozvoje digitální infrastruktury?
Většina vyspělých zemí řeší otázku, jak podpořit investičně
nákladnou výstavbu NGA sítí a širokou dostupnost NGA služeb.
EU už v roce 2010 stanovila ambiciózní cíle v rámci programu
Digitální agenda 2020 požadující, aby 100 % EU domácností mělo
přístup k broadbandu o rychlosti alespoň 30 Mbps a 50 % EU
domácností používalo broadband o rychlosti alespoň 100 Mbps.
Od vlád jednotlivych členských států se pak očekává, že přijdou
s konkrétními plány a programy, jak tyto cíle implementovat
a podpořit rozvoj NGA infrastruktury.

Tím se dostáváme k otázce, co může vláda ČR udělat na podporu
rozvoje digitální infrastruktury v ČR. Zkušenosti ze zahraničí
nasvědčují, že nějaká forma státní intervence bude potřeba,
pokud máme seriózní ambice se přiblížit ke splnění cílů Digitální
agendy v příštích pěti letech. Myslím si, že jsou tu dvě hlavní
doporučení, která je třeba mít na paměti při tvorbě jakékoliv
intervenční politiky:
1. Vláda musí co nejdříve přijít s jasně definovanou strategií
digitálního rozvoje, včetně plánu rozvoje digitální
infrastruktury, a umožnit tak čerpání zhruba 14 mld. Kč
z fondu Evropských fondů na podporu výstavby NGA
síti v neekonomických oblastech, tedy tam, kde tržní
mechanismy nejsou schopny plně zajistit komerční
výstavbu těchto sítí. Podle informací z ledna 2015 úředníci
MPO usilovně pracují na přípravě nového Národního plánu
rozvoje sítí nové generace, který umožní výstavbu NGA
infrastruktury za podpory evropských fondů.7 Konkrétní
podoba plánu, který má být vypracován do konce března
2015, pravděpodobně nastíní, do jaké míry je digitální
ekonomika skutečnou prioritou současné vlády a zda
existuje reálná šance pro ČR splnit cíle Digitální agendy 2020.
2.

Co je digitální infrastruktura a proč je důležitá?
Vysokorychlostní internet neboli ‚broadband‘ je jedním z motorů
růstu moderních ekonomik který zásadně příspívá k hospodářskému rozvoji zemí OECD v posledních dvou desetiletích. Akademické studie ukazují, že 10% nárůst dostupnosti broadbandových
služeb zvyšuje roční nárůst HDP až o 1.5 %.1 Kvalitní broadbandové
připojení dnes patří k běžnému vybavení evropské domácnosti,
podle posledních statisik mělo přístup k broadbandu skoro 80 %
domácností EU.2
Dnešní situace je do značné míry možná díky široké dostupnosti
a technologickému vývoji digitální infrastruktury „současné“
generace, tedy především tradičních telefonních sítí (technologie
DSL) pokrývajících většinu domácností v zemi a pak sítí
kabelové televize (technologie DOCSIS) dostupných především
v městských oblastech. Dalším faktorem pro zvyšování dostupnosti
broadbandových služeb je zdravá soutěž mezi poskytovateli
internetových služeb, která vedla k postupnému snižování cen
a zvyšování kvality internetového připojení. Například podíl
internetových přípojek s rychlostí nad 10 Mbps v EU byl v roce
2008 pod 10 %, zatímco v roce 2014 už to bylo 70 %. Průměrná cena
broadbandu poklesla ve stejném období o 30–50%.3

Zatřetí, mírný nárůst ‚super-rychlého‘ internetu byl způsoben
aktivitou malých ISP na trhu, nikoliv činností incumbenta. I tak
je číslo nižší než 5 %, proto je jejich podíl relativně zanedbatelný.

Jak je na tom ČR dnes a jak se přiblížit splnění cílů Digitální
agendy 2020?
Cíle Digitální agendy se zaměřují na dva klíčové ukazatele:
dostupnost a využití NGA služeb. Data pravidelně publikovaná
Evropskou komisí umožňují porovnat tyto ukazatele v jednotlivých
členských státech. Podle posledních dostupných dat na tom ČR není
ve srovnání s EU průměrem vůbec špatně.
1. Celkové pokrytí NGA sítěmi je nad EU průměrem. Kde
stále zaostáváme, je pokrytí NGA sítěmi mimo městské
oblasti viz graf výše. Tyto údaje jsou konzistentní
s posledními čísly o využití NGA služeb o rychlostech
do 100 Mbps, kde ČR převyšuje EU průměr.5
2.

Využití NGA služeb o rychlostech nad 100 Mbps je mírně pod
průměrem EU, ale v posledních letech došlo k výraznému
růstu počtu superrychlých broadbandových přípojek v ČR.6

Ačkoliv toto srovnání vychází pro ČR celkem pozitivně, jsou to tři
významná ‚ale‘, která je třeba vzít v potaz.
Zaprvé, srovnání s průměrem EU může být poněkud zavádějící,
jelikož není zřejmé, že ‚průměr‘ EU bude schopný splnit
cíle Digitální agendy. Vzhledem k významným rozdílům ve
výkonnosti jednotlivých členských států v rámci rozvoje digitální
infrastruktury vzniká otázka, zda není racionálnější se srovnávat
se státy, kterým se podařilo úspěšně podpořit rozvoj digitální
infrastruktury a inspirovat se jejich konkrétními programy, spíše
než se spokojit se současným ,nadprůměrným‘ stavem.
Zadruhé, ačkoliv celková situace v rámci NGA infrastruktury
v ČR je relativně dobrá, stále existují velké rozdíly v dostupnosti
a využití NGA v městských a venkovských oblastech. Rozvoj
konkurenceschopnosti ekonomiky budoucnosti orientované
ještě více na služby vyžaduje postupné snižování této NGA
‚digitalní propasti‘ mezi městy a venkovem. Proto je opět
potřeba se nespokojit s výsledky celorepublikového průměru, ale
soustředit se i na zlepšování dostupnosti NGA i mimo městské oblasti.

Jakékoliv intervenční kroky je potřeba cílovat tak, aby se ČR
efektivně přiblížila splnění cílů Digitální agendy, ale bez toho,
aby se narušila soutěž na daném trhu a aby se neefektivně
nakládalo se státními zdroji. Jinými slovy, výstavba státem
financované monopolní FTTH infrastruktury pokrývající
100 % domácností by jednoznačně vedla ke splnění Digitální
agendy, ale představovala by neúnosnou zátěž pro státní
rozpočet a pravděpodobně by vedla k úplné destrukci
konkurenčního prostředí v ČR.

Proto je potřeba hledat pragmatická řešení, která těží ze zdravého
konkurenčního prostředí a podporují komerční výstavbu NGA sítí,
kde je to jen možné, zatímco přímé financování výstavby ze strany
státu by se mělo omezit pouze na oblasti, kde komerční výstavba není ve střednědobém horizontu realizovatelná. S tím souvisí
i podpora soutěže na úrovni sítí tam, kde je to možné (tj. především městských oblastech), jelikož tato forma soutěže prokazatelně vede ke zvyšování dostupnosti a kvality broadbandových
služeb. 8 Co se týče méně osídlených oblastí, kde dává smysl výstavba pouze jedné NGA sítě, tam je potřeba se zaměřit na podporu soutěže na úrovni služeb, tj. zajistit, aby jednotliví poskytovatelé NGA služeb mohli plně využívat tuto NGA infrastrukturu
na základně velkoobchodní nabídky subjektu, který získá dotaci,
a rozvíjet své retailové aktivity ku prospěchu koncových zákazníků v těchto oblastech. Kvalitni regulace těchto ‚monopolních‘
NGA sítí na velkoobchodní úrovni bude proto klíčová.
Závěrem bych citoval bývalou komisařku pro digitální agendu
Neelie Kroes: „... omezení rychlosti růstu našich ekonomik do jisté
míry souvisí s omezenou rychlostí našeho připojení k internetu“.9
Tento vyrok trefně shrnuje logiku cíle Digitální agendy, které vyžadují významný posun v dostupnosti a využití NGA služeb v EU
oproti současnému stavu. Jednotlivé členské státy proto přicházejí s různými řešeními, ze kterých se lze inspirovat tak, aby vláda
ČR mohla přijít s jasně definovanou a realizovatelnou strategií
rozvoje digitální infrastruktury, která podpoří konkurenční prostředí v zemi a minimalizuje negativní dopad na státní pokladnu.
autorem textu je Goran Serdarević manažer v londýnské
poradenské společnosti Frontier Economics
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Naživo

Marek Zeman: České zdravotnictví je v mezinárodním srovnání na vysoké úrovni, ale…
Komora neustává v organizování diskuzí na společensky závažná témata. Bezesporu k nim patří i situace v oblasti poskytování zdravotnických a sociálních služeb. K první ze série prezentací a následných diskuzí se odhodlal člen ČISOK,
v době konání akce ředitel Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady Marek Zeman. Hlavními tématy byl vývoj českého zdravotnictví po roce 1989 a možnost využití izraelských
zkušeností. Marek Zeman byl účastníkem misí českého zdravotnictví do Izraele opakovaně.
Marek Zeman připomněl předválečnou tradici veřejného
zdravotnictví budovaného na systému zdravotního pojištění i některé klady socialistického zdravotnictví. Doložil
vysokou úroveň českého zdravotnictví na číslech průměrné doby dožití, na dostupnosti zdravotní péče i frekvenci
výkonů v kardiologii a úspěšnosti onkologické péče u dětí
i dospělých. Upozornil rovněž na limity a rizika, se kterými se
již dnes zdravotnictví potýká.
Nemocnice mají vyčerpaný prostor, co se týče snižování nákladů, a čelí problémům spojeným s regulací pracovní doby
a požadavkům na zvýšení platů zejména lékařů. Nedaří se

řešit hierarchii nemocniční péče (zejména ve městech Praha, Brno) a přitom zachovat spolupráci poskytovatelů jednotlivých úrovní péče. Úhradový systém DRG není schopen
reflektovat další role jednotlivých typů nemocnic. Kromě
zdravotního pojištění je de facto jediným dalším zdrojem
státní rozpočet (prostřednictvím platby pojištění za tzv.
státní pojištěnce).
Nedaří se více ovlivňovat další determinanty zdraví
a motivovat majoritu populace ke zdravému způsobu života, obdobně je tomu s připojištěním a transparentní finanční spoluúčastí, se zvýšením transparence zdravotnictví
prostřednictvím jeho elektronizace, případně elektronizací
podporující kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Právě
v oblastech českých neúspěchů či nevůle kontrastuje poten-

ciál izraelských zkušeností. Zkušenosti z pojištění, připojištění, elektronického zdravotnictví a telemedicíny a z péče
zdravotní i sociální o seniory jsou inspirativní, ale ne vždy
úplně přenositelné s ohledem na společenské souvislosti.
Platí to rovněž o vědě a výzkumu, ve kterých je Izrael velkým
vzorem dnes už celému světu.
Excelentní prezentace Marka Zemana byla osvěžena aktivní
účastí senátora Jana Žaloudíka a náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa v diskuzi, do které se zapojili prakticky
všichni přítomní. Ze setkání byla patrná vůle v debatách na
zdravotně-sociální témata pokračovat. red
Autorem článku je RNDr. Petr Beneš, viceprezident ČISOK
a předseda Výboru VVI

Česká spořitelna – partner nejen pro retailové ale i korporátní klienty
stavenstva, Ing. Pavel Kysilka a Daniel Heler, člen představenstva, ředitel divizí Korporátní bankovnictví a Finanční
trhy. Jednotliví spíkři dvouhodinového workshopu se ve
svých prezentacích zaměřili především na představení
aktivit České spořitelny v oblasti exportního financování
a produktů pro malé a střední podnikatele s důrazem na
inovační projekty tak, aby zástupcům členských společ-

nostní představili celé portfolio služeb pro jejich business
a podnikání.

Na 22. ledna jsme pro své členy připravili další ze série prezentací členských společností na platformě
naší Komory. Tentokrát se jednalo o prezentaci s názvem Česká spořitelna – partner nejen pro retailové ale
i korporátní klienty, které se vedle ředitelů jednotlivých
odborů zúčastnil rovněž generální ředitel a předseda před-

Za laskavou organizaci a moderaci akce děkujeme
Ing. Janu Vrátníkovi, Executive Director Strategic Relationships Investment Banking, se kterým se pravidelně setkáváte také v rámci akcí Komory. red

Komora – platforma nejen pro byznys s Izraelem
Po úvodním vystoupení pana velvyslance, ve kterém představil
hlavní trendy a směřování německé společnosti a ekonomiky, následovala inspirativní diskuze nejen na téma podpory podnikatelských aktivit našich členů na území hlavního exportního partnera
České republiky. I v tomto případě se ukázalo, že skutečnost, že
Komora nabízí nejen kontakty a informace zaměřené na Blízký východ, naše členy oslovuje. red

Dne 23. února jsme pro své členy připravili další ze série diskuzních
setkání s vrcholnými představiteli českého veřejného a diplomatického života, tentokrát Kulatý stůl s J. E. Tomášem Podivínským,
novým velvyslancem České republiky ve Spolkové republice Německo a členem naší Komory.

Noví členové – společnosti
rok 2014

BIOCEV

křižovatka vědy v srdci
Evropy
BIOCEV – Ústav molekulární genetiky AV ČR, zastoupená:
prof. MUDr. Pavlem Martáskem, DrSc., ředitelem projektu,
a Mgr. Petrem Solilem, manažer PR & Marketingu
Cílem projektu BIOCEV je vybudovat evropské vědecké centrum
excelence v oblasti biotechnologií a biomedicíny, jehož výstupy
povedou ke zlepšování kvality života, rozvoji a růstu znalostní
ekonomiky i konkurenceschopnosti České republiky. Za jeho
realizací stojí šest ústavů Akademie věd ČR a dvě fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
Unikátnost projektu spočívá ve vyvážené kombinaci pěti
výzkumných programů, vzdělávání a intenzivní spolupráci
s privátním sektorem. Výzkumné týmy BIOCEV vedené
renomovanými odborníky mají k dispozici nejmodernější
technologie a jsou součástí významných evropských uskupení.
www.biocev.eu <http://www.biocev.eu>
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Členství v ČISOK pro nás znamená především významnou podporu
česko-izraelské spolupráce (nejen) v oblasti biotechnologií
a biomedicíny. Naším cílem je aktivní účast na společných jednáních
a akcích, které povedou k navázání nových nebo posílení
stávajících kontaktů mezi akademickou, vědecko-výzkumnou
a průmyslovou sférou. Jsme velice rádi, že můžeme být členy tak
prestižní a přátelské organizace, jakou je ČISOK.

CASUA spol. s r.o.

zastoupená:
Ing. Arch. Olegem Hamanem, partner
CASUA navrhuje a kreslí domy. Kreslím je já, Oleg Haman, jako
architekt a můj společník Aleš Poděbrad jako stavební inženýr.
Děláme to tak dohromady už více než 23 let. Teď už nejsme jenom
dva a už umíme také nakreslit více domů dohromady. Také nás zajímá
navrhovat opravy – rekonstrukce domů a prostor mezi domy jako
městský prostor pro lidi. Umíme domy pro bydlení, pro nemocné, pro
podnikání, pro letadla a pro všechno, co je potřeba.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Motivem vstupu do Komory bylo na začátku naše rozhodnutí
podpořit Cenu Arnošta Lustiga. Stali jsme se tak členy profesionálně
fungujícího klubu plného vzdělaných, podnikavých, akceschopných
a úspěšných lidí. Vážíme si toho.

TurboConsult s.r.o.
TurboConsult s.r.o. je český producent
softwaru, který se od roku 1990 zaměřuje
na vývoj informačních systémů pro
finančnictví. Nedílnou součástí našich dodávek jsou služby v široké
škále od základního hotline až po plný provozní outsourcing hlavního
bankovního systému. V posledních letech jsme rozšířili náš záběr
o tvorbu inovativních cloudových systémů poskytovaných formou
komplexní služby (SaaS), ve kterých se zabýváme mj. biometrickým
podepisováním dokumentů či vývojem podpůrných technologií
pro zrakově postižené.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Otevření přístupu k inspirativním kontaktům s předními
odborníky, manažery a podnikateli na izraelské i české straně
stejně jako příležitost přihlásit se k určitým hodnotám a sdílet
tyto hodnoty s lidmi, kterých si vážíme.

PP Partners Prague a.s.
PP Partners Prague a.s. je PR agentura poskytující služby mediálního zastupování a krizové komunikace klientům z průmyslu i služeb.
Patří mezi ně kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS, výrobce
speciální pozemní techniky EXCALIBUR ARMY či holding LAMA
ENERGY GROUP s těžištěm podnikání v energetice a těžbě energetických komodit. PP Partners je producentem soutěže CEMACH,
která seznamuje studenty středních škol v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku s moderním Státem Izrael. Klíčovým
konzultantem a ředitelem agentury je Andrej Čírtek, který v minulosti působil jako tiskový mluvčí ministrů obrany ČR.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Důvody našeho vstupu do ČISOK jsou podpora Komory projektu
CEMACH, pozitivní vztah naší společnosti k Izraeli a v neposlední
řadě výborné fungování Komory, což můžeme posoudit díky zkušenosti s jinými oborovými či podnikatelskými sdruženími.

Caspar Village

SAP ČR, spol. s.r.o.

Je židovská společnost se zázemím v Izraeli, Londýně
a USA, která se neustále snaží o rozvoj a inovaci
v oblasti IT. Naše široké portfolium služeb je rozčleněné na pět oblastí,
které se snažíme přizpůsobit světovým trendům a potřebám lidí.
1. Vývoj aplikací pro mobilní telefony. Klíčovým faktorem pro úspěch
mobilní aplikace je skloubení nejnovějších designových trendů a zajištění
plné funkčnosti na stále se vyvíjejících mobilních operačních systémech.
Garance kvality našich aplikací stojí na zkušenostech vývojářů z desítek
realizovaných aplikací a znalosti.
2. Kryptologie. Využitím postupů aplikované kryptografie řeší problém,
jak zajistit, aby k přenášeným a ukládaným citlivým datům měly za všech
okolností přístup jen autorizované osoby. Podle klasifikace NSA splňuje
naše kryptologie bezpečnostní úroveň top secret. Takovou úroveň
bezpečnosti využívají armády a vlády pro svá nejcitlivější data.
3. Informační systémy (kiosek) výroba / vývoj. Jedinečná možnost,
jak oslovit své partnery a návštěvníky pomocí interaktivních terminálů
a softwaru, který vám umíme připravit přesně podle vašich požadavků.
Sítí dotykových informačních terminálů s horní LCD obrazovkou
soustředěných do oblasti s vysokou frekvencí a koncentrací lidí můžete
na jednom místě poskytnout komfortní škálu informací ve více jazycích.
4. Rozvoj a údržba systémů. Zkušený tým senior vývojářů je připraven
pomoci s vašimi stávajícími informačními systémy. Jsme schopni
poskytnout krátkodobou výpomoc posílením vašeho vývojového týmu
i komplexní dlouhodobý servis vašich systémů. Naše dohledové centrum
je schopno zajistit chod serverů a bleskové řešení problémů v režimu
24/7/365.
5. Zakázkový vývoj enterprise aplikací. Zpracovávání velkého objemu
transakcí v reálném čase, konkurenční přístup k datům a spolehlivé QA
jsou jen dílčí výzvy, které je potřeba překonat při vytváření spolehlivých
enterprise systémů. Naše divize čerpá zkušenosti z řady realizovaných
projektů pro finanční, bankovní sektor, státní správu a další segmenty.
Cílíme na nejvyšší kvalitu produktů a spokojenost zákazníků. Proto máme
v týmu nejen špičkové odborníky na vývoj SW, ale i zkušené projektové
manažery.
Caspar
Village

Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru vnímáme jako stabilního
partnera, kde si myslíme, že obě strany si mají co nabídnout a mohou
se vzájemně rozvíjet. Protože naše společnost má izraelské kořeny a taky
svoje obchodní aktivity směřuje do zahraničí, je pro nás právě členství
v Komoře tou správnou příležitostí navázat obchodní vztahy v rámci IT
oblastí, kterou se naše společnost zabývá.

Strategy One a.s.
Strategy One a.s. je poradenskou společností zabývající se zejména hledáním „pro-business“ řešení pro své klienty v rámci regulace oblasti životního prostředí. Naše působnost pokrývá celou škálu agend dotýkajících se např.
klíčových aspektů legislativy, energetiky, odpadového hospodářství,
povolovacích procesů EIA, SEA, IPPC a dotačních politik. Konzultanty
společnosti jsou špičkoví odborníci s mnohaletými zkušenostmi v oboru, včetně bývalého ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Vstup do Česko-izraelské smíšené obchodní komory je pokračování
dlouhodobých partnerských vztahů jednoho ze spolumajitelů společnosti, Tomáše Chalupy, který býval předsedou Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael. Na tyto vztahy chceme v rámci komory navázat
a aktivně se podílet na společných projektech Komory.

rok 2015

CEITEC středoevropský
technologický institut
CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě
a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky
v Brně. Vznikl ze společného projektu šesti nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského
kraje a města Brna. CEITEC směřuje k dosažení světového vědeckého uznání prostřednictvím vědy založené na synergii a spolupráci
s cílem posílit rozvoj znalostní ekonomiky regionu.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Rozhodnutí o vstupu CEITEC VUT v Brně do Komory bylo jedním
ze zásadních v roce 2014 a již dnes přináší zcela unikátní přínosy
do budování a rozšiřování spolupráce jak mezi CEITEC VUT v Brně
a jeho izraelskými partnery, tak na úrovni spolupráce ve výzkumu
a vývoji mezi Českou republikou a Státem Izrael. Samotná
spolupráce CEITEC VUT s průmyslovými i akademickými partnery
z Izraele se datuje již před vstupem CEITEC VUT do Komory.
Tímto aktem CEITEC VUT deklaroval své strategické cíle na poli
mezinárodní spolupráce a jejího dalšího rozvoje.

SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a
velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem
a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na
mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 251 000 zákazníků dosahovat vyšších
zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám.
V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více
než 1000 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací
veřejné správy.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Máme společné téma a tím je podpora inovací, vědy a výzkumu. Rádi
bychom využili našich zkušeností z Izraele a ve spolupráci s Komorou
otevřeli některá témata také u nás.

Společnost
VÍTKOVICE, a.s.
Společnost VÍTKOVICE, a.s., tvoří spolu
s dalšími propojenými společnostmi koncern VÍTKOVICE HOLDING,
a.s., ( VÍTKOVICE), který je jedním z největších evropských strojírenských
skupin. Staví na téměř dvou stoletích znalostí a působení v oboru, který provází civilizaci a poskytuje impulzy pro její rozvoj. Skupina zasáhla
takřka do všech oborů lidské činnosti a stála u zrodu třetího největšího
města České republiky – Ostravy. Je tedy aktivním účastníkem evoluce –
METAL EVOLUTION. Propojené společnosti koncernu VÍTKOVICE
se prezentují novou marketingovou strategií, skupina více než čtyřiceti společností zastřešuje spektrum oborů seskupených nově do tří
pilířů tak, aby jejich synergie napříč dceřinými firmami přinášela řešení pro každé zadání ze strany obchodních partnerů. Strategie METAL
EVOLUTION umožňuje klientům lépe pochopit výrobní základnu
VÍTKOVIC, která se může pochlubit uzavřeným výrobním cyklem
speciální metalurgie, jež zahrnuje veškeré dostupné technologie. Patří
sem obory: Metalurgie, Lodní program, Hřídele, Díly tlakových nádob,
Ocelové lahve, Ozubení a převodovky, Nástroje a nářadí. Zároveň ve
druhém pilíři představují VÍTKOVICE výrobky se špičkovým know-how, které umí dodat nejen ve formě výrobků, ale i s inženýringovou
podporou, a to včetně řešení celé dodávky na klíč. Zde řadíme produkty s vlastním know-how v oborech, jako jsou: Klasická energetika,
Povrchová těžba, Úprava a zpracování materiálu, Zařízení oceláren
a válcoven, Petrochemie, Ekoinženýring, Mosty a ocelové konstrukce, Halové systémy, Hromadné produkty, Jaderná energetika. Nově
definované jsou ve strategii služby, které zahrnují již známé montáže
a údržby, ale zároveň ukazují technicky nové kování slitin titanu, niklu
a řadu dalších technologií třetího tisíciletí. Mezi služby patří: Modernizace technologických linek, CNG Program, Montáže, Údržba a pronájmy, Informační a komunikační technologie, Průmyslová automatizace,
Zpracování speciálních slitin, Technické expertizy a služby.
Propojené společnosti koncernu VÍTKOVICE jsou partneři s moderním
výrobním zázemím, s globálním dosahem a obchodními vizemi, které
ovlivňují nejen české podnikatelské prostředí, ale také významně zasahují do oblasti zahraničních investic a rozvoje nových projektů. Podpora
Izraele a rozšíření exportu do tohoto teritoria je naším zájmem.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Věříme, že členství v Česko-izraelské smíšené obchodní komoře nám
pomůže rozvinout naše obchodní aktivity a objevit nové možnosti
působení v různých oblastech podnikání a inovace. Ve spolupráci
s Izraelem vidíme také příležitost, jak přispět k rozvoji vzájemné
spolupráce mezi oběma našimi národy.

TRIANGEL

TRIANGEL patří na českém trhu k předním dodavatelům kompletních odvětrávaných fasád v plně certifikovaném systému. Jsme rodinná česká společnost bez
zahraniční účasti, která se v této stavební oblasti pohybuje bezmála 20 let.
TRIANGEL preferuje v komunikaci se zákazníky osobní přístup a je garantem kvality provedení. Ta již byla prověřena na více než čtyřiceti stavbách
od obchodních a kancelářských budov přes nemocnice, univerzity až po
bytové domy a knihovny. Fasáda se v současné době prezentuje jako samostatná, dominantní stavební část objektu. Vzhledem k rostoucím nárokům na vzhled, kvalitu a tepelnou ochranu budov nabývají zavěšené
odvětrávané fasády na významu. Cílem společnosti je realizovat stavební
projekty v úzké spolupráci s investory, architekty a generálními dodavateli
a vytvořit tak odkazy, které budou vzbuzovat obdiv svým provedením,
vzhledem i funkčností.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Na základě doporučení a především sympatických setkání uskutečněných v rámci Komory jsme uvítali možnost zařadit se mezi ostatní členy.
Těšíme se na možnost spolupráce, navazování nových obchodních vztahů a získávání informací na základě široké škály služeb, které Komora nabízí. Kromě obchodních vazeb nás též láká a doufáme v bližší seznámení
s bohatou izraelskou kulturou. Budeme rádi, když i naše členství bude přínosem pro ostatní.

Noví členové – fyzické osoby
rok 2014

JUDr. Michal Hašek,

hejtman Jihomoravského kraje, předseda
Asociace krajů ČR
JUDr. Michal Hašek po
studiu gymnázia studoval
práva, nejdříve na Masarykově univerzitě v Brně
a následně na Vysoké škole Sládkovičovo. Od roku
1998 je členem ČSSD, a to
ve vedoucí pozici na úrovni okresní a krajské organizace ČSSD Jihomoravského
kraje jako člen ústředního
výkonného výboru předsednictva ČSSD. Od roku
2010 do roku 2013 byl statutárním místopředsedou ČSSD.
Od roku 2008 působí jako hejtman Jihomoravského kraje
a jako předseda Asociace krajů ČR. JUDr. Michal Hašek
je také členem správní rady Masarykovy univerzity, předsedou Rady Vinařského fondu ČR (nominován za JMK),
členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, členem
Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (církevní restituce). Mezi jeho koníčky patří historická literatura,
turistika a folklor.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Jihomoravský kraj dlouhodobě spolupracuje nejen s regiony sousedních sátů, ale i těch, které s Českou republikou nemají společné hranice. V loňském roce, krátce po
svém jmenování, navštívil Jihomoravský kraj izraelský velvyslanec Gary Koren. Hovořili jsme tehdy spolu o možné
spolupráci brněnských vysokých škol zejména v oblasti
IT technologií či vodního a lesního hospodářství. Nabídl
jsem také panu velvyslanci spolupráci z hlediska obchodních komor. Můj podíl na práci Česko-izraelské smíšené
obchodní komory je tak jen logickým pokračováním této
spolupráce. Vzhledem k tomu, že řada témat se týká více
regionů České republiky, chci tuto spolupráci prosazovat
i jako předseda Asociace krajů ČR.

Mgr. Tomáš Pojar,

Mgr. Tomáš Podivínský,

velvyslanec České republiky v Německu
Vystudoval Fakultu sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 absolvoval
Diplomatickou
akademii
v Praze; je kariérní diplomat.
V letech 1997–2003 byl pověřen na velvyslanectví ČR
ve Vídni česko-rakouskou
komunikací problematiky
jaderné elektrárny Temelín.
Podílel se na organizování
oficiálních i četných neoficiálních jednání hornorakouských a dolnorakouských
zemských hejtmanů s partnery na české straně, ministrů životního prostředí nebo ministrů zahraničí, spolupodílel se na veřejných slyšeních k Temelínu a rovněž na vzniku dohody z Melku. Zkušenosti sbíral
v letech 2003–2005 jako ředitel kabinetu ministra zahraničních věcí ČR a mezi lety 2005–2009 se věnoval také přeshraničním infrastrukturálním a environmentálním česko-německým aktivitám a projektům z titulu generálního konzula ČR
v Německu. Na MŽP přišel ze Státního fondu životního prostředí, kde měl jako náměstek na starosti program Zelená
úsporám, jemuž se věnoval i na ministerstvu. 10. července
2013 byl jmenován ministrem životního prostředí, na tomto
postu setrval do ledna 2014. Od října 2013 do prosince 2014
byl poslancem Poslanecké sněmovny ČR. V současné době
působí jako velvyslanec České republiky v Německu.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Jako spoluzakladateli Českého lesa v Negevu je Komora velmi
sympatická mému naturelu – intenzivní a dynamická platforma, v rámci které na praktických projektech s jasnými cíli
a konkrétními výsledky pokrývá nejen oblast obchodní výměny, ale i široké portfolio vzájemných vztahů – od kultury
a ekologie přes spolupráci ve vzdělávání, vědě a výzkumu až
po hi-tech nebo podporu politických a společenských vazeb.
Velmi si vážím a podporuji, že Komora má na prvním místě vždy vztahy mezi lidmi, které jsou pevným fundamentem
všech projektů a aktivit. To je podle mého také základem
úspěchu Komory a dává velkou naději na mravné a dlouhodobé projekty, mezilidské kontakty a nejširší spolupráci mezi
Českou republikou a Izraelem v duchu našich vynikajících vzájemných vztahů. Je mi ctí, že k jejich dalšímu rozvoji mohu
v rámci Komory také přispívat.

bývalý velvyslanec v Izraeli, prorektor pro
zahraniční vztahy CEVRO Institute
Mgr. Tomáš Pojar vystudoval na izraelské IDC se
zaměřením na CounterTerrorism and Homeland
Security. Od roku 1993 působil v neziskovém sektoru. V roce 2005 nastoupil
na Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako náměstek ministra, v roce 2006
se stal prvním náměstkem
ministra pro otázky Evropské unie, bezpečnostní politiky a bilaterálních vztahů s evropskými zeměmi.
Mezi lety 2010 až 2014 působil jako velvyslanec České republiky ve Státě Izrael a nyní působí jako prorektor
pro zahraniční vztahy na CEVRO Institute.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
V Izraeli jsem strávil sedm let svého života a česko-izraelským vztahům se věnuji již přes čtvrt století. V Izraeli jsem napomáhal zakládat Izraelsko-českou obchodní
a průmyslovou komoru, ve které jsem nyní čestným členem. Jako velvyslanec jsem po celou dobu s Česko-izraelskou smíšenou komorou úzce spolupracoval a o řádné
členství v Komoře jsem logicky požádal okamžitě po svém
návratu do Prahy. Nebyla to otázka volby, byl to naprosto
samozřejmý, automatický krok.

Ing. Miroslav Tym,

místopředseda představenstva, náměstek
generálního ředitele odpovědný za úsek
obchodu, Česká exportní banka
Absolvent Fakulty zahraničního obchodu
Vysoké školy ekonomické v Praze (1989).
Má více než dvacetiletou praxi z bankovního
sektoru a korporátního financování především v ČR a SR. Krátce
po studiích nastoupil
v roce 1991 do ČSOB,
kde působil v oblasti
trade finance, korporátního
bankovnictví a mezibankovních
vztahů. Od roku 1994
působil na pozici ředitele odboru Syndikací v ČSOB. Další zkušenosti z oboru syndikací, projektového financování, real estate a exportního financování získal
v Commerzbank, ABN AMRO a Všeobecné úverové bance
(VÚB) Bratislava, kde zakládal odbor Structured Finance.
V roce 2004 se vrátil do ČSOB, kde založil v ČSOB Slovenskou skupinu strukturovaného financování zahrnující exportní, akviziční projektové a realitní financování. Následně pracoval v české ČSOB do roku 2013. Do ČEB nastoupil
v roce 2013 na pozici ředitele projektového financování, syndikací a akvizic. V červenci 2014 se stal členem představenstva ČEB odpovědným za úsek obchodu a od srpna 2014 je
také místopředsedou představenstva ČEB.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Motivovala mě země – Stát Izrael, kam jsem, před vstupem do Komory mnohokrát zavítal a jejíž lidé byli a jsou
pro mne inspirací, motivovala mě přátelství, která v Izraeli
mám, motivoval mě způsob myšlení, cílevědomost a systém
podnikání a jeho soukromé i státní podpory, který Izrael má,
motivovali mě lidé, kteří Komoru tvoří a tvoří ji jako velkou
rodinu, motivovala mě historie, která je mým koníčkem
a motivovala mě snaha výrazně rozšířit hospodářskou spolupráci s Izraelem.

MUDr. Marek Zeman, MBA,
lékař, specialista

2014

V roce 1982 zahájil
studium na Lékařské
fakultě Univerzity
Karlovy, kde roku
1988 také promoval. Jeho specializací
je interní lékařství,
nefrologie, vnitřní
lékařství.
Později
si doplnil i ekonomické vzdělání a dosáhl titulu MBA.
V roce 2007 uspěl v konkurzu na místo ředitele Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady. Za svůj cíl si zvolil ekonomickou stabilizaci nemocnice a její následnou modernizaci. Ve funkci ředitele působil do března 2015.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Izrael je jak z historického pohledu, tak i současného
v mnohém a nejen pro nás inspirující. Bohatá historie –
mnohdy velmi pohnutá – a především podivuhodná
současnost jsou pevně provázány s kořeny našeho bytí,
s naším minulým i současným „já“. Především lidská
soudržnost, pevná víra v sebe sama a vůle překonávat
překážky mohou být pro nás příkladem, jak postupovat
dál. Jako lékař, manažer ve zdravotnictví, ale i člověk
hledám v současném Izraeli nové cesty, kterými se může
naše zdravotnictví ubírat. Ať jde o vědu, řízení zdravotní péče, sdílení informací, nebo prosté zabezpečení
zdravotní a sociální péče, je možné se mnohému přiučit.
A pevně věřím, že členství v Česko-izraelské smíšené obchodní komoře k tomu přispěje.

Noví členové – fyzické osoby
rok 2015

Denis Doksanský,
ředitel Centra Sion,
zakladatel Dnů pro
Izrael

Denis Doksanský je ředitelem Centra Sion a zakladatelem a prezidentem mezinárodního projektu Dny
pro Izrael, který se koná
každoročně již od roku
1997 a stal se společenskou
událostí, jíž se pravidelně účastní významné osobnosti
z ČR i ze zahraničí. Mezi lety 2000–2012 se spolupracovníky postupně založil několik úspěšných nestátních škol (SŠ
Sion High School, ZŠ, MŠ a DDM), sportovní klub Hradečtí
lvi – FBC Sion a několik dalších obecně prospěšných organizací, známých mj. pořádáním rodinných akcí, jako Město
plné lampiónů či Hradecká drakiáda, jichž se pravidelně
účastní několik tisíc návštěvníků. K dalším aktivitám patří
mateřské centrum, programy pro seniory, preventivní projekty, dětské tábory, english campy apod. A samozřejmě
také kulturně-společenský projekt Dny pro Izrael.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?*
Přestože primárně se mé profesní zaměření týká jiných
aktivit, Izrael se stal mou srdeční záležitostí – dynamická,
prosperující, svobodomyslná moderní země i navzdory
tomu, že čelí vážným hrozbám a většinou ne zcela
objektivnímu přístupu ze strany jiných zemí. Proto jsem
se před téměř 20 lety rozhodl, že bych chtěl aktivně
napomáhat tomu, aby na jedné straně byl postoj ČR vůči
Izraeli vždy objektivní a podporující a na straně druhé, aby
byl Izrael v ČR vnímán takový, jaký skutečně je. Postupně
se tyto kroky projevily i v profesních aktivitách, např.
v partnerství s Levinsky College of Education, Tel Aviv.
Velmi jsem si vážil toho, že jsem se v posledních letech
mohl účastnit mnoha aktivit komory a setkávat se zde
s výjimečnými lidmi, mnohdy přáteli, s nimiž mohu nejen
sdílet společný pohled vůči Izraeli, ale i chuť prakticky
rozvíjet vztahy s ním na mnoha úrovních. Ve chvíli, kdy
mi bylo členství nabídnuto, jsem neváhal, neboť být
v tak úžasném kruhu přátel je ctí i potěšením a zároveň
i výzvou a inspirací.

Mgr. Karel Kortánek, MBA,
Ministerstvo obrany ČR
Od roku 1993 působil
v Armádě České republiky, kde setrval 17 let.
V roce 2008 nastoupil
na Ministerstvo obrany,
a to nejdříve jako zástupce ředitele protokolu, následně pak jako
ředitel protokolu ministra obrany. Mezi lety
2010 až 2012 působil
jako ředitel Odboru protokolu a zahraničních
vztahů na Úřadě vlády
ČR. V roce 2012 se stal zástupcem vrchního ředitele Sekce
kabinetu předsedy vlády ČR. V období od ledna 2013 do
února 2014 působil v komerční sféře jako ředitel Oddělení
prodeje, marketingu a PR ve společnosti Gray Line Central
Europe. V únoru 2014 se opět vrátil na Ministerstvo obrany,
kde byl do prosince roku 2014 ředitelem Kanceláře náměstka ministra obrany pro legislativu. V současné době působí
v Kabinetu ministra obrany, kde má na starosti agendu náměstka ministra obrany.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?*
Co mne motivovalo ke vstupu do komory? První důvod
je vztah k Izraeli, ať už ten v rovině duchovní, či fyzické.
A neméně významným důvodem jsou lidé, kteří v této Komoře působí a vytvářejí tak skvělou atmosféru v této komunitě. Tím vznikají hodnoty, které dávají smysl a posouvají společnost někam dál.

Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.,

Ing. Aleš Špidla,

Technologické centrum AV ČR

bezpečnostní expert

J udita Kinkorová vystudovala
b i o l o g i i - m ate matiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
a ve vědecké
přípravě pokračovala na Akademii věd ČR.
Po roce 2000
byla na stáži
na
Univerzitě
v
Massachussetts, krátce působila jako expert OECD v Missouri a Kalifornii, přednášela na univerzitě v Taipei na Tchaj-wanu a zúčastnila
se dvou terénních výzkumů pořádaných univerzitou v Tel
Avivu. V letech 2006–2014 působila jako národní zástupce v 7. rámcovém programu Evropské unie. Kromě dalších
zahraničních pobytů se zúčastnila více než 30 kongresů,
publikovala přes 50 prací a současné době zastává pozici
manažera pro mezinárodní spolupráci útvaru náměstka
pro vědu a výzkum fakultní nemocnice v Plzni a lékařské
fakulty v Plzni

Ing. Aleš Špidla vystudoval
technickou
kybernetiku
a VUT v Brně, od roku 1984
je jeho profesionální kariéra
spojena s informatikou.
Posledních téměř deset let
pracoval ve státní správě.
Velká část jeho kariéry je
spojena s kybernetickou
bezpečností. Jako ředitel
odboru
kybernetické
bezpečnosti se významně
podílel na vzniku strategie
kybernetické
bezpečnosti
České republiky pro roky
2011–2015. Intenzivně se věnuje propagaci myšlenky
kybernetické bezpečnosti ať přednášením na mnoha
odborných konferencích i konferencích pro mládež,
laickou veřejnost i děti a pedagogy v základních školách.
Stěžejním tématem jeho přednášek v poslední době je
aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti. V současné
době pracuje ve společnosti PricewaterhouseCoopers
jako manažer řízení rizik.

Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Hlavní oblastí mého zájmu je biomedicínský výzkum
v kontextu široké mezinárodní spolupráce. Využívám
tak zkušeností z posledních let, kdy jsem pracovala
jako Národní kontakt v 7. rámcovém programu EU
a později v navazujícím programu Horizont 2020.
S izraelskými partnery jsem měla vždy nadstandardní
vztahy a spolupráce s izraelskými pracovišti byla a je
oboustranně atraktivní a na vysoké úrovni. Jako příklad
uvádím pořádání pravidelných mezinárodních konferencí
„Imunoanalytické dny“ (www.imunodny.cz) v Plzni, kde
každým rokem přednáší izraelští partneři.
Hledám další možnosti, jak tuto spolupráci podpořit,
zefektivnit a také o ní dát vědět nejen v odborných kruzích.
CISOK je ideální platforma pro posílení, prohloubení
a podporu vzájemných česko-izraelských kontaktů
a spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu.

Ing. Radek Levíček,
člen dozorčí rady VŠFS
Po studiu na vysoké
škole nastoupil na
vedoucí pozici v odvětví, které studoval,
a to lesnictví. Od roku
1994 pracoval pro
společnost Eurotel,
v roce 2001 byl jmenován ředitelem prodeje významným zákazníkům a technické
podpory, na této pozici působil do roku
2005, kdy nastoupil
jako výkonný ředitel společnosti TeliaCall, a.s. Zde setrval jeden rok a následně nastoupil jako generální ředitel
a člen představenstva společnosti ADW Holding s.r.o. Od
roku 2008 působil jako CEO společnosti Berit, spol. s r.o.
Po sloučení společnosti s Asseco Central Europe, a.s., se
v Asseku stal ředitelem BU Public a Utility a místopředsedou představenstva..
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Jsem dlouholetým příznivcem židovské kultury a přítel Státu Izrael a s oběma sdílím podobné hodnoty. Během mého
předchozího působení v ČISOK jsem potkal také spoustu zajímavých a velice příjemných lidí. Jak v Česku, tak
v Izraeli. Chci nadále osobním přispěním pomoci rozvíjet
vzájemnou česko-izraelskou spolupráci a porozumění.

Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Můj vstup do Komory je logickým vyústěním dlouholetého
přátelství s lidmi z Komory ať už se vyvinulo z nejdříve
pracovních kontaktů, nebo byl pokračováním dřívějších
kontaktů. Moje profesní zaměření a zároveň velký koníček
je kybernetická bezpečnost a neoddiskutovatelný fakt,
že izraelští odborníci patří k naprosté světové špičce
v tomto oboru. Možnost být ať už v přímém, nebo
zprostředkovaném kontaktu s touto špičkou je také velmi
silnou motivací ke vstupu do Komory.
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