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Izrael je zázrak – jen pro nezasvěcené
Vážení přátelé,

O existenci širokého po-
tenciálu na prohloubení 
vědecké a výzkumné spolu-
práce mezi českými a izrael-
skými vědci, univerzitními 
pracovišti nebo jednotli-
vými firmami nikdo příliš 
nepochybuje. Existují navíc  
i bilaterální programy pod-
pory vzájemných projek-
tů a další projekty mohou 
čerpat finanční prostředky 
z programů běžících na zá-
kladě dohod mezi Izraelem 
a Evropskou unií. 

Prohloubení spolupráce má však jedno zásadní úskalí. Českou 
pasivitu – chcete-li naše tradiční zápecnictví. Budeme-li totiž 
sedět se založenýma rukama a čekat, že se vzájemné projekty 
zrodí samy od sebe, nestane se vůbec nic. A nepomohou  
v takovém případě ani sebeštědřejší mezivládní programy. 
Jediná cesta, jak vzájemnou spolupráci na poli obchodu, 
investic i vědy a výzkumu dále posílit, totiž vede přes navázání 
přímých kontaktů mezi jednotlivými Čechy a Izraelci. 

Obě velvyslanectví, zastoupení CzechTradu v Tel Avivu i obě 
obchodní komory mohou být s navazováním kontaktů ná-
pomocné. Bez toho, že by však jednotliví zájemci nastoupili  
v Praze či Tel Avivu do letadla a jednali se svými protějšky pří-
mo na místě, se nakonec nic nepodaří.

Konec léta přinesl nicméně hned několik dobrých zpráv: do 
Izraele vyjíždí první česká „vědecká“ diplomatka a MŠMT 
vyzvalo k podání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti 
základního nebo průmyslového výzkumu – bohužel se tak 
stalo v době prázdnin, což se zajisté odrazí na počtu a kvalitě 
přihlášených projektů. 

Snad ještě důležitější bylo pak oznámení izraelské firmy 
CyberGym o dohodě s českými partnery na vybudování 
evropské výcvikové arény pro oblast kybernetické bezpečnosti 
nedaleko Prahy.  Velmi zajímavou roli by v případě realizace 
také mohla sehrát i čerstvá nabídka zbrojovky Elta na dodávku 
nejmodernějších radarů protivzdušné obrany systému Iron 
Dome pro českou armádu obsahující možnost významného 
zapojení českého obranného průmyslu. 

Doufejme, že nám následující měsíce přinesou více podobných 
zpráv. Impulz do vzájemných vztahů by mohla koneckonců 
přinést i chystaná návštěva izraelského prezidenta Prahy.  
V doprovodu by měl mít i podnikatelskou delegaci. Došlo by 
tak i na prohloubení oněch zcela zásadních osobních kontaktů.

Tomáš Pojar
vicepresident a předseda Výboru pro vědu, výzkum  

a inovace ČISOK

Nastartování co nejužší spolupráce se Státem  Izrael  
a poznávání principů fungování zdejšího hospodářského 
systému nám může pomoci na přední místa v EU. Jedním 
ze základních nástrojů k dosažení tohoto cíle využívaných 
zastupitelskými úřady je ekonomická diplomacie. Česká 
republika v Izraeli nově disponuje koordinačním týmem, 
který slaďuje činnost velvyslanectví, CzechTrade a Izraelsko- 
-české obchodní a průmyslové komory (ICCCI).

Žádná jiná země neinvestuje do vědy a výzkumu tolik jako 
Izrael, kde míra této podpory činí 4,7 % HDP. Současně jde 
o zemi, která má nejvíce vědců připadajících na jednoho 
obyvatele a dvě ze zdejších univerzit se nacházejí v první 
desítce nejlepších technologických univerzit na světě. 
Izraelský trh se může zdát malý, ale pro ČR jde o šestou 
největší mimoevropskou exportní destinaci. Vzájemný 
obrat činí 946 mil. USD a dále roste. Izrael je v tomto ohledu 
srovnatelný se zeměmi jako Austrálie nebo Kanada. 

Izrael disponuje velmi unikátním, specifickým, dvacet let 
budovaným startupovým know-how, které se řada dalších 
zemí snaží přejímat a přizpůsobovat svému prostředí. Nejde 
však o žádný jednoduchý a přesně definovatelný systém. 
Kdo se o něm chce dozvědět více, měl by si přečíst knihu 
Start-up Nation Dana Senora a Saula Singera, která v ČR již 
ve třetí reedici vychází ve vydavatelství Aligier. Možná poté 
bude jasnější, proč ostatní státy a národy selhávají. V případě 
Izraele jde o maximální zhodnocení lidského umu. V zemi, 
která má velmi omezené přírodní zdroje, která je obklopena 
nepříliš přátelským prostředím, museli Izraelci každodenně 
bojovat o přežití – převládla nezměrná snaha prosadit se  
a toto úsilí neustává. 

Dalšími klíčovými faktory, které vytvářejí zázemí izraelského 
úspěchu, jsou různá místní specifika. Izraelci jsou především 
silně asertivní a mají zcela jiný přístup k autoritám. 
Zpochybňování názorů je jejich přirozenou cestou k úspěchu 
a princip pozitivního selhání je jeden z jeho průvodních jevů, 
na rozdíl od převládajícího názoru v české společnosti, že ten, 
kdo neuspěl,  znovu neuspěje. Přitom statisticky je dokázáno, 
že neúspěšní mají asi o 15 % vyšší šanci uspět napodruhé. 

Nezanedbatelným faktorem je povinná vojenská služba. 
V izraelské armádě má respekt pouze skutečná autorita. 
Během této služby se vytvářejí mezilidské vazby, které jsou 
prověřené skutečnými zkouškami. Takto nabytá důvěra se 
pak posouvá dál do fáze civilního života a vede k vytváření 
kompaktních komunit, které mohou v tak malé zemi, jakou je 
Izrael, fungovat i na principu doporučení. Obecně je izraelská 
společnost neformální, není potřeba čekat na to, až někdo 
vydá nějaká pravidla, návod, podle kterého je zapotřebí se 
řídit. Typickým příkladem, se kterým se seznámila i Komora, 
je zavedení léčebného konopí. Izrael spustil systém, ve kterém 
prakticky odstranil nedostatky, a poté na míru připravil 
legislativní rámec. Izraelské léčebné konopí nyní přináší úlevu 
desetitisícům pacientů.

Typickým izraelským rysem je však také netrpělivost. 
Startupové firmy jsou malé a Izraelci k nim přistupují stylem: 
máme startup, prodejme jej a pojďme dál. Velkým milníkem byl 
prodej společnosti ICQ za 400 mil. USD. Izrael má v podstatě 
jen jednu velkou soukromou firmu, kterou je farmaceutický 
gigant Teva. Zcela ojedinělý přístup zaujímá k řízení vědy, 
výzkumu a inovací. Děje se tak prostřednictvím úřadu 
vrchního vědce, transferem technologií z akademického do 
ekonomického světa prostřednictvím univerzitních agentur 
a plynulým převáděním aktivit ze státu na venture capital 
fondy.

Česká republika chce k izraelským zkušenostem přistupovat 
aktivně, proto se vláda rozhodla k vyslání diplomatického 
pracovníka pro vědu, výzkum a inovace do Tel Avivu. 
Zastupitelský úřad se snaží o přesun od kvantity ke kvalitě –  
o intenzivní řešení konkrétních podnikatelských a obchodních 
projektů a zvyšování efektivity česko-izraelské spolupráce. 
Zejména v oblasti veřejných zakázek je diplomatická pomoc 
velmi vhodná a je žádoucí, aby firmy zastupitelský úřad 
kontaktovaly co nejdříve. Klíčovou inspirací pak pro ČR může 
být rozumná, transparentní a efektivní vládní politika, která 
ví, kdy je čas ustoupit a přenechat prostor soukromému 
sektoru. 

Ivo Schwarz 
velvyslanec České republiky ve Státu Izrael

Editorial



Budoucí lídři Evropy jednali v Izraeli.  
Mezi nimi i dva Češi
Třicet osm zástupců do čtyřiceti let z jednadvaceti zemí Evropské 
unie. Druhý červencový týden se v Jeruzalému, Beerševě a Tel Avi-
vu setkali zástupci soukromého i veřejného sektoru Izraele  a EU. 
Unikátní dialog zprostředkovalo izraelské ministerstvo zahra-
ničních věcí. Skrze své evropské ambasády vytipovalo a přivedlo  
k jednomu stolu úspěšné podnikatele, inovátory, vědce, akade-
miky, novináře, umělce a vizionáře, kteří společně diskutovali  
o aktuálních problémech a výzvách v ekonomice, společnosti  

i kultuře. Českou republiku reprezentovali Michal Feix (Seznam.
cz) a Petr Solil (člen Komory a zástupce Biotechnologického  
a biomedicínského centra BIOCEV).

Pětidenní intenzivní program akce Future European Leaders 
prezentoval špičku technologického ledovce nacházejícího 
se v poušti Blízkého východu. Cílem bylo představit inovační 
historii a potenciál Start-up národa a jeho vítězství na poli 
výzkumu a vývoje, zemědělství nebo městského rozvoje, jako 
je tomu např. u města Beerševa. Kromě „vážných“ témat došlo 
také na ochutnávku historie a rozmanitosti Svaté země – od 
plodů vinic, ovocných plantáží a okolních moří až po genia 
loci Starého města v Jeruzalému a beduínských obydlí v Ne-
gevské poušti.   

Izraelský recept na úspěch 
3D tiskárna na jídlo, jejíž tvůrci se zabývají problematikou ne-
dostatku potravin v Africe a současně jednají o milionovém 
kontraktu s globálním řetězcem Starbucks. Nápad na auto-
matický systém bezpečného řízení automobilu, jehož cena se 
na newyorské burze vyšplhala na miliardu dolarů. Nebo bez-
platná aplikace na výrobu webových stránek s milionem uži-
vatelů po celém světě. Za těmito úspěchy nestojí pouze dobrá 

myšlenka nebo vzdělání, ale v případě Izraele také povinná 
vojenská služba. 

„Jste uprostřed boje, máte raněného vojáka a evakuační vrtul-
ník hlásí, že nemůže přistát. Vaši nadřízení i podřízení čekají 
na druhém konci vysílačky, že přijdete s rychlým a efektivním 
řešením. Nezbývá než improvizovat,“ říká Avi Hasson, vrchní 
vědec ministerstva hospodářství, který prošel IT jednotkou 

izraelské armády. „Když tyto zkušenosti zužitkujete v podniká-
ní, máte oproti svým protějškům z jiných zemí velkou výho-
du.“ Podle Hassona stojí za inovačním zázrakem Izraele kromě 
improvizace také mnoho neúspěchů, respektive ponaučení  
z předchozích nezdarů. „Ročně zde vznikne kolem sedmi set 
nových firem. Uspěje zhruba 10 %. Nikdo to však nevzdává. 
Analyzují se důvody, proč daný nápad nevyšel a jde se dál.“ 

Vyvrcholením červencového setkání evropských inovačních 
nadějí v Izraeli byl networkingový večer pořádaný Podni-
katelským centrem Univerzity v Tel Avivu. Na základě pro-
fesních životopisů všech členů delegace byly přizváni jejich 
oborové protějšky z řad izraelských startupů, aby jednali 
o možnostech spolupráce. Mezi prvními výstupy celé akce 
je vznikající projekt v režii řeckých zástupců, který mapuje 
podnikatelské a investiční prostředí ve vybraných zemích EU 
s názvem European Start-up Ecosystem. Za Českou repub-
liku již byla poskytnuta požadovaná data a v nejbližší době 
se očekávají výstupy na serverech TechCrunch a Tech.eu.   

Petr Solil 
PR a marketing manager, BIOCEV

Spolupráce

Komora na Festivalu exportu
Od 17. do 18. června 2015 se Komora již podruhé zúčastnila Fes-
tivalu exportu, který se konal v Kongresovém centru Praha. Fes-
tival zahájil ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. 
Po oba dny jste nás mohli navštívit na našem stánku, kde se ná-
vštěvníci seznámili s aktivitami Komory a ochutnali to nejlepší 
ze základů izraelské a arabské kuchyně, a to košer občerstvení  
z dílny Mama Coffee jako hummus, salát tabouleh a jiné. 

Na stánku Komory byly prezentovány nejen naše materiály, ale 
také kulturní přehled velvyslanectví Státu Izrael v ČR, které při-
pravilo kulturní oddělení, především Mgr. Jitka Pánek Jurková. 
Dále zde byli prezentováni členové ČISOK.

Novinkou tohoto ročníku pak byla B2B setkání, kterých se zú-
častnily tuzemské i zahraniční firmy. První den festivalu byl za-
končen večerním kulturním programem.

Druhý den festivalu se zaměřil na přednášky věnované kon-
krétním teritoriím a obchodním příležitostem. V jednom  
z přednáškových sálů měli návštěvníci možnost zavítat na před-
nášku Mgr. Tomáše Pojara, bývalého velvyslance ČR ve Státu 
Izrael, který v současné době působí jako prorektor na CEVRO 
Institutu a od dubna 2015 jako vicepresident ČISOK.  ter

V termínu od 13.  až 19. října 2015 proběhne 
již V. česká vodohospodářská mise do Izrae-
le, která se bude konat při příležitosti mezi-
národní výstavy WATEC Israel 2015. Cesta 
do Izraele je připravována obchodním od-
dělením českého velvyslanectví v Tel Avivu  
a Komorou za laskavé spolupráce Minister-
stva zemědělství a Svazu vodního hospo-
dářství ČR.

Hlavním letošním tématem je hledání a aplikace nových  
a inovativních technologií a efektivních řešení pro tuto oblast 
nejen ze strany specializovaných firem, ale i mezinárodních 
institucí, vlád a akademických a průmyslových kruhů, dále 
pak akutní problém přístupu ke zdrojům vody, a to jak v její 
pitné formě, tak ve formě zdrojů pro využití v zemědělství  
a průmyslu. Jde tedy nejen o odpovědné hospodaření s vodou, 
ale i o využití nejnovějších vědeckých a technických poznatků, 
s prioritním zřetelem na ochranu životního prostředí, využití 
odpadních vod, hledání nových zdrojů, technologií a další zá-
važná témata.

Návštěvníci budou mít možnost zúčastnit se nejen již zmíněné 
výstavy, ale také navštívit některé izraelské firmy a organizace, 
které v praxi nabízejí nové myšlenky a technologická řešení, jež 
jsou aplikovatelná i v našich podmínkách. Zároveň budeme 
stejně jako v předchozích ročnících přihlížet ke specifickým 
odborným zájmům účastníků cesty a nebude chybět ani do-
provodný program, který zahrnuje základní poznávací výlety 
po Izraeli.  ter

Více informací o výstavě: www.watec-israel.com  

Pozvánka na WATEC 2015

Účastníci FEL 2015 v Jeruzalémě – setkání interdisciplinární elity Evropy

Účastníci Vodohospodářské mise v roce 2013
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Izrael

Od mezinárodní konference ke spolupráci v biomedicínském výzkumu
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Na začátku stál zájem Technionu
Ve dnech  16. až 22. října 2014 navštívil pracovně Českou repub-
liku prof. Yehuda Assaraf, děkan Biologické fakulty Technionu  
v Haifě. Jeho návštěva se odehrála po mezinárodním kongresu 
Up Close and Personalized 2014 (blíže viz http://2014.upcp.org/) 
v Praze. Konference následovala po dvou předcházejících v roce 
2012 ve Florencii a 2013 v Paříži. A právě tam vznik nápad požádat  
o možnost pořádání třetího ročníku v Praze. Letos se kongres ko-
nal v Tel Avivu. 

Prof. Assaraf projevil zájem o hlubší spolupráci s českými part-
nery a po obsáhlé korespondenci jsme dospěli k následujícím 
tématům, která jsou atraktivní jak pro izraelskou, tak českou 
stranu: výzkum nových terapií v oblasti nádorových onemocně-
ní, nanomedicína, personalizovaná medicína a různá onemocně-
ní, výzkum kmenových buněk a tkáňová regenerace, systémová 
biologie, genomika, epigenetika, transkriptomika, proteomika  
a metabolomika. 

Pro jeho jednotýdenní návštěvu bylo připraveno 21 jednání na 
různých pracovištích a úrovních. Z nejvýznamnějších uvádím 
návštěvu prof. Ivana Wilhelma, vládního zmocněnce pro vědu  
a výzkum, prof. Tomáše Zimu, rektora Univerzity Karlovy, senátora 
prof. Rostislava Vyzulu, doc. Dalibora Valíka, výkonného ředitele 
RECAMO – Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, 
prof. Borise Kreuzberga, děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlo-
vy v Plzni, doc. Vojtěcha Adama, prorektora Mendelovy Univerzity  
v Brně, doc. Jaroslava Hrabáka, manažera Biomedicínského centra 
Lékařské fakulty v Plzni, a další. 

Z pracovišť, která prof. Assaraf navštívil, zmíním 1. lékařskou fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnici a Lékařskou 
fakultu v Plzni, nově vybudované Biomedicínské centrum v Plz-
ni, Masarykův onkologický ústav v Brně a RECAMO, České vy-
soké učení technické v Praze. Následovala četná korespondence 
mezi prof. Assarafem a pracovišti, která navštívil a projevila zájem  
o spolupráci. Bohužel se naplnilo jen velmi málo z daných slibů. 
Proto jsme se s prof. Assarafem dohodli, že využijeme mé služební 
cesty do Izraele k osobnímu setkání a vyjasnění stávající situace  
a snahy najít řešení.

Hostem v Hadassah Ein Karem Hospital
Má cesta do Izraele se konala ve dnech 14. až 21. června 2015  
a jejím cílem byla návštěva několika pracovišť a účast na čtvrtém 
mezinárodním kongresu Up Close and Personalized ve dnech 17. 
až 20. června v Tel Avivu. Dne 15. června jsem navštívila jako zá-
stupce Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni nemocnici 
Hadassah Ein Karem Hospital v Jeruzalémě. Byla jsem osobním 
hostem prof. Vivan Barak, ředitelky laboratoře imunoanalýzy  
a diagnostické nádorové laboratoře a ředitelky Standardizační la-
boratoře v Izraeli. 

Spolupráce, která již probíhá, se týká diagnostiky a léčby ko-
lorektálního karcinomu, nádorů prsu, karcinomu prostaty  
a plic a melanomu. Obě pracoviště sledují společné biomarkery  
a pro první plánovanou společnou publikaci byla vybrána proble-
matika nádorů prsu, kde jsou dostatečně velké soubory dat a mož-
nost srovnávací studie. Prof. Barak připravuje významnou publikaci, 
na níž participuje jednadvacet států, a pokud budou včas dodána 
i „česká“ data, bude se moci ČR zapojit. Prof. Barak vyjádřila zájem  
o spolupráci s Biomedicínským centrem, které v rámci své návště-
vy v ČR navštívila a měla by zájem o krátkodobý pobyt jako „visi-
ting professor“. 

Dále budeme společně připravovat výměnu PhD. studentů mezi obě-
ma institucemi, jako hlavní problém není studijní náplň, ale finanční 
podpora. S prof. Barak jsme obě ve vědeckém výboru mezinárodního 
kongresu ISOBM (International Society of Oncological Biomarkers), 
který se bude konat 3. až 5. října 2015 v Zakopanem v Polsku. Dohodly 
jsme se na námětu několika sekcí a tématech plenárních přednášek. 
Rektor Univerzity Karlovy prof. T. Zima je také členem a prof. Barak 

mě požádala, abych rektora informovala o naší schůzce a zájmu 
nejen formálně tuto spolupráci podpořit. V neposlední řadě bu-
deme společně hledat vhodná témata v největším komunitárním 
programu Evropské unie pro podporu vědy, výzkumu a inovací, 
Horizontu 2020, pro společné projekty.

Představení českého potenciálu na Tel Aviv University
Ve dnech 16. až 17. června jsem navštívila Tel Aviv University 
(TAU).  Na úvod jsem představila ve čtyřicetiminutové prezen-
taci potenciál českých pracovišť v biomedicínském výzkumu pro 
mezinárodní spolupráci, kde byly představeny základní informace  
o lékařských fakultách, speciálně o Karlově Univerzitě, přehled bio-
medicínských center a infrastruktur, podrobněji Lékařskou fakultu 
a Fakultní nemocnici v Plzni a Biomedicínské centrum v Plzni, které 
jsem zastupovala. Prezentace se zúčastnilo asi patnáct odborníků  
z Univerzity. Poté následovala jednotlivá setkání.

Prof. Yoav I. Henis je prorektor pro vědu a výzkum Univerzi-
ty v Tel Avivu (TAU). Schůzka byla zaměřena na informace  
o vysokoškolském systému v Izraeli, tj. sedm univerzit, všechny 
jsou státní, hodnoceny podle počtu studentů, státem jsou limi-
továny počty studentů, podle počtu publikací, IF, výsledků vý-
zkumu – hodnoceno podle oborů, např. patenty a granty. Tel Aviv 
University má asi třicet tisíc studentů, pro srovnání Weizmannův 
institut má tři tisíce studentů, je však jinak financován. Lékařské 
fakulty mají dva stupně, pre-med a med celkem sedm let. Tel Aviv 
University je lokalizována v jednom kampusu, netradičně je kon-
cipován výzkum a výuka neurověd. V jedné budově jsou umístěny 
společně neurovědy z medicínského pohledu, psychologie, neuro-
logie, komputerové centrum a modeling. Přednáší se v hebrejštině, 
je-li jen jeden student zahraniční, přednáší se v angličtině. Kon-
krétní zahraniční studijní program úspěšně probíhá s univerzitou  
v New Yorku, diplomy jsou v medicínských oborech uznány  
v obou státech. Dále bylo zmíněno špičkové přístrojové vybavení 
pro neurovědy, např. MRI, Tesla 3, 7, NMRI.

Inovace jsou významnou složkou aktivit univerzity TAU: základní 
výzkum zůstává klíčový, ale existuje oddělení Transferu technolo-
gií, což je společnost, která je soukromá. Zajímavé je dělení zisku  
a příjmů z patentů a licencí, které působí motivačně. Z licencí jde 
40 % výzkumníkům, 40 % do univerzitního rozpočtu, 10 % investo-
rovi, 10 % viceprezidentovi prorektorovi pro vědu a výzkum, a ten 
zisk investuje zpět do rozvoje TAU.

Během G2G navštívila prof. Henise prof. Syková a další, kte-
ří se zejména zajímali o inovace a patenty. Následovalo setkání  
s Danielem M. Michaelsonem, PhD., profesorem neurobiologie, 
George S. Wise Faculty of Life Sciences, zajímala ho spolupráce 
výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních 
onemocnění, požádal mě o vypracování přehledu pracovišť, webo-
vých stránek a vedoucích pracovníků, na něž by se mohl obrátit, 
poté připravíme podrobné požadavky, které zpracujeme.

Mira Marcus-Kalish, PhD., ředitelka, International Research 
Collaboration, byla klíčovou osobou, která moji návštěvu  

a jednotlivé schůzky velmi pečlivě organizovala. Mira Markus-
-Kalish je izraelskou koorinátorkou části projeku HBP (Human 
Brain Project, https://www.humanbrainproject.eu/) zaměřeného 
na výzkum mozku a neurodegenerativních onemocnění (Alzhei-
mer, Parkinson, a další). Jedná se o unikátní projekt s výhledem do 
roku 2023 s dosud nejrozsáhlejším multidisciplinárním přístupem  
k výzkumu mozku. ČR bohužel není členem původního konsorcia  
a ani v nových výzvách české týmy neuspěly, nabízí se však možnost 
zapojení ČR, projekt je otevřen (za určitých podmínek), pokud se 
najdou pracoviště, vědecké ústavy, které umožní využití "hospital 
database" k těmto chorobám, genetické kohorty, apod. Po návratu 
jsem o schůzce informovala prof. Cyrila Höschla, ředitele, a prof. 
Jiřího Horáčka, náměstka pro vědu a výzkum v Národním ústavu 
duševního zdraví, kteří projevili zájem o možnost spolupráce.

Schůzka s prof. Raanan Rein, prorektorem pro mezinárodní spolu-
práci, se konala v rámci neformálního (zdravého) oběda. Prof. Rein 

představil možnosti spolupráce s českými pracovišti, největší zájem 
je o spolupráci s Karlovou Univerzitou: v úvahu připadají společné 
projekty, workshopy, letní školy – summer schools (pro doktorské 
dizertace), společné doktorské programy, mobilita graduovaných 
studentů (krátkodobé stáže, semestrální stáže), možnost vzájem-
ného využití vybavení pracovišť, infrastruktur, společné on-line 
kurzy, videokonference, společný post doc fellowship. Vzájemná 
spolupráce není omezena jen na meziuniverzitní spolupráci, TAU 
má spolupráci s regionem Catalánií, tj. i regionální spolupráce je 
možná. Jako u každé formy spolupráce je třeba finanční podpora, 
proto je třeba už zpočátku řešit i tuto otázku.

Prof. Illana Gozes byla v době mé návštěvy bohužel v zahraničí, 
ale informativní schůzka proběhlas dr. David Gurwitzem, PhD., 
ředitelem národní laboratoře pro genetiku a biochemii, Sackler 
Faculty of Medicine. Laboratoř se zabývá výzkumem Alzheime-
rovy choroby a hledáním biomarkerů pro včasnou diagnostiku.  
Dr. Gurwitz i prof. I. Gozes mají dlouholeté zkušenosti s EU granty  
a jsou partnery v projektu ERA-NET Neuron.

Dr. Gurwitz spolupracoval s prof. Pavlem  Martáskem, ředite-
lem Biocevu, se kterým společně publikovali a i nadále se zajímá  
o činnost a výzkumné aktivity Biocevu. 

Kongres Up Close and Personalised 2015
Na následném kongresu UPCP 2015 jsem se plánovaně setkala  
s prof. Yehudou Assarafem z Technion v Haifě. Na schůzce jsme 
specifikovali následné okruhy a pracoviště ke spolupráci s:

» Fakultní nemocnicí a lékařskou fakultou a Biomedicínským cen-
trem v Plzni pro oblasti onkobiomarkerů,

» Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, prof. Assaraf by 
chtěl pracoviště opětovně navštívit a připravit program pro „visi-
ting professor“, 

» Mendelovou univerzitou v oblasti nanomedicíny projevil zájem 
o spolupráci s prof. V. Adamem, prorektorem.

Mou poslední schůzkou bylo společné setkání s panem velvyslan-
cem Ivo Schwarzem a prof. Yehudou Assarafem, kde prof. Assaraf 
opětovně vyjádřil zájem o spolupráci s českými pracovišti a pan 
velvyslanec přislíbil možnost setkání s vicepremiérem pro vědu  
a výzkum Pavlem Bělobrádkem.

Pevně věřím, že bude dost vůle mezi českými pracovišti, aby se as-
poň část výše uvedených spoluprací podařilo naplnit, věřím také, 
že nově ustavená pozice vědecké diplomatky v Izraeli bude pod-
porou těchto snah.  

Judita Kinkorová, 
Referent zahraničních vztahů 
Sekretariát náměstka pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice  
v Plzni a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Zleva V. Barak, M. Markus-Kalish, J. Kinkorová

Zleva V. Barak, N. Shapira, I. Gozes, J. Kinkorová, M. Marcus-Kalish

Návštěva Biomedicínského centra v Plzni

J. Kinkorová, O. Topolčan, N. Shapira



Dny Jeruzaléma

Dny Jeruzaléma opět úspěšné a slibné
Tento rok se Komora již potřetí podílela na zahájení Festivalu Dny 
Jeruzaléma, který českým divákům dává možnost poznat umělce 
působící v Jeruzalémě. Festival navazuje na úspěšné Days of Prague, 
které se konaly na jaře 2012 v Jeruzalémě. Oba festivaly vznikají za 
podpory radnice města Jeruzalém a Magistrátu hlavního města 
Prahy. Zatímco první a druhý ročník Dnů Jeruzaléma se odehrával 
v Praze, pro třetí ročník bylo vybráno město Plzeň, které je 
evropským hlavním městem kultury pro rok 2015. V rámci projektu 

Plzeň 2015 tak měli návštěvníci od 19. do 20. června 2015 možnost 
vidět koprodukční plzeňsko-jeruzalémské taneční představení 
jeruzalémské choreografky Sofie Krantz a devíti českých tanečnic, 
navštívit koncerty, zúčastnit se módní přehlídky, a především 
pozorovat spojení jeruzalémských umělců a plzeňských studentů 
fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v rámci výstavy 
Identita, která vznikla pod taktovkou kurátorky Danici Kovářové 
a Claudette Zorea. V rámci festivalu bylo též představeno české 

vydání komiksu Mike`s Place, diváci pak měli možnost navštívit 
unikátní filmovou přehlídku, zúčastnit se odborných přednášek či 
ochutnat speciality jeruzalémské kuchyně. A aby pražští příznivci 
festivalu nezůstali opomenuti, od 21. do 23. června 2015 měli 
možnost navštívit kulturní prostor Stalin, taneční centrum Alta či 
klub Roxy, kde se odehrávaly ozvěny festivalu. Už teď se těšíme 
na další ročník a co si pro nás ředitelka festivalu Marina Šternová 
přichystá příště.    ter

foto: Miroslav Chaloupka, Petr Jiras
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foto: Miroslav Chaloupka, Petr Jiras
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Osobnosti

Václav Havel i v Izraeli
Náměstí Václava Havla se nově nachází i v Izraeli, ve čtvrti Šimona 
Perese v Haifě. Nedaleko ulice Sigmunda Freuda, rodáka z Příbo-
ra, a ve městě, kde najdete i náměstí T. G. Masaryka. Slavnostního 
pojmenování náměstí se zúčastnil ministr kultury Daniel Herman, 

velvyslanec ČR v Izraeli Ivo Schwarz, starosta Haify Jona Jahav, pří-
tomni byli i čeští krajané. U příležitosti 25. výročí znovunavázání di-
plomatických vztahů mezi oběma zeměmi bude následovat Havlo-
va ulice v Jeruzalémě a Havlova lavička na univerzitě v Tel Avivu.  

S Pavlínou Šulcovou nejen o projektu Wingmen, ale i jak se žije v Tel Avivu

Wintonovy děti osiřely
Statečný a skromný člověk, který 669krát zachránil svět. Šer-
míř, makléř, pilot. Sir Nicolas Winton odvezl z předválečného 
Československa řadu dětí, které by se vší pravděpodobností 
válku v okupované zemi pro svůj původ nepřežily. Jejich pří-
buzní většinou zahynuli v koncentračních táborech. Zatímco 
transporty sira Nicolase Wintona do srpna 1939 odvážely své 
pasažéry směr k novému životu, transporty, které následovaly, 
směřovaly na naprosto opačnou stranu.

Poslední transport 250 dětí nevyšel a většina z nich válku ne-
přežila. Možná i to bylo důvodem, proč si svůj příběh po vál-
ce nechal pro sebe. Pracoval pro OSN, v důchodu se vrhnul 
na charitu. Jeho historii odhalila náhodou manželka Grete, 
která předala materiály o jeho záchranné misi Elizabeth Ma-
xwel, historičce, která zorganizovala nesmírně dojemné setkání 
– Wintona a jeho zachráněných dětí. Winton se stal světově 
proslulou osobností a inspirací. I přestože sir Nicolas Winton 
už bohužel není živoucí legendou, jeho odkaz musíme živým 
udržet. Abychom si stále připomínali sílu lidskosti, statečnosti, 
odvahy a spravedlnosti.  red

Náměstí Václava Havla                                  foto: Pavlína Šulcová

Roni Gipsz, generální honorární konzul ČR v Haifě; Eva a Ivo 
Schwarzovi; ministr kultury Daniel Herman; David Hercky, 
honorární konzul ČR v Eilatu a předseda ICCCI 

Rudolf Grossman Hugo Marom

Pavlína Šulcová před venkovní výstavou řady Wingmen  
v Tel Avivu
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Pavlína Šulcová žije v Izraeli již téměř sedm let a od září 2008, kdy 
se rozhodla udělat Aliju a přesídlit do Tel Avivu, působí na Velvysla-
nectví České republiky na pozici asistentky obchodního rady. Měla 
příležitost pracovat s velvyslanci Žantovským, Pojarem i Schwarzem  
a spolu s obchodními rady Šlosárkem a Gálem byla spoluzodpověd-
ná za přípravu profesního programu pro  obchodní delegace a obo-
rové mise (např. WATEC, BioMed, CleanTech), které často dopro-
vázela při návštěvách významných vládních i nevládních institucí, 
soukromých firem, technologických inkubátorů či center pro tech-
nologický transfer. Podílela se na realizaci bilaterálních programů 
GESHER/MOST a CzechAccelerator. Její zájem o izraelské inovace  
a start-upy převyšuje rámec jejích pracovních povinností a díky 
tomu má přehled o zcela nových trendech v této oblasti. Dokáže 
vždy snadno navázat kontakty s potenciálními partnery českých fi-
rem, které mají zájem o spolupráci nebo chtějí proniknout na izrael-
ský trh. Ve spolupráci s Česko-izraelskou obchodní komorou organi-
zovala řadu akcí, workshopů a seminářů spojených s prosazováním 
ekonomické a veřejné diplomacie a prezentování českých regionů, 
např. České lázeňské dny, Smart Grids workshop, investiční seminář 
s guvernéry ČNB Miroslava Singera a Bank of Israel Stanley Fischera. 
Pro účastníky zdravotní mise iniciovala také seminář o problemati-
ce konopí pro léčebné účely, které se dlouhodobě věnuje. 

Česká republika se prostřednictvím obchodně-ekonomického 
úseku několikrát účastnila mezinárodních veletrhů a inovativ-
ních akcí (Israel Gateway, Cleantech, Mezinárodní veletrh turismu  
a cestovního ruchu, ISDEF, EU-Israel Innovation Semminar, DLD 
Tel Aviv). Pavlína byla spoluzodpovědná za produkci výstavních 
prostor, zastoupení českých firem, jejich propagaci, doprovod-
ný program a zajištění B2B schůzek. Během působení kulturní 
atašé Mariny Šternové na Velvyslanectví v Tel Avivu se rovněž 
podílela na přípravě a realizaci kulturních akcí, jako byly např. 
Dny Prahy v Jeruzalémě nebo Prague Tel Aviv Urban Party. Ve 
spolupráci s Českým centrem pak zajišťovala propagaci několi-
ka ročníků Czech Film Week, českou účast na festivalech White 
Night Tel Aviv, International Arts and Crafts Fair aj. V Izraeli vy-
studovala fotografii, založila blog FromTelAviv.com a vytvořila 
několik dokumentárních projektů, např. Tell Me What You Eat  
o izraelských veganech, TLV24 o každodenním životě a promě-
nách města a v neposlední řadě The Wingmen o českosloven-
ských pilotech a leteckých mechanicích, který je v současné době  
k vidění v leteckém muzeu ve Kbelích.

Díky znalosti prostředí, hebrejského jazyka i specifik obou národů 
dokáže předejít případným nedorozuměním a často domluvit nedo-
mluvitelné. Bude jistě nejen nám na Velvyslanectví v Tel Avivu chybět, 
ale těšíme se na její další kroky a přejeme jí do budoucna hodně štěstí.

V Tel Avivu žijete již sedm let, je pro vás prvním, nebo druhým 
domovem?
Před časem jsem letěla z Prahy do Tel Avivu a při bezpečnostním 
pohovoru jsem řekla, že jsem byla doma. Pracovník El Alu na to za-
reagoval: „Počkejte, domů se ted přece vracíte.“...  Téma domova je 
trochu zapeklité. Říká se že, doma je tam, kde jsou knihy. Těžko říct, 
jak to je to v době tabletů. V Čechách mám kořeny a půl chalupy  
u lesa. Loni během války v Gaze jsem ale dospěla k závěru, že můj 
první domov je v Izraeli. 

Pracujete na plný úvazek na obchodním oddělení ambasády ČR 
v Tel Avivu, spolupracujete s Českým centrem v Tel Avivu a ještě 
a ještě fotíte a pořádáte výstavy svých fotografií, jak vše stíháte?
Právě, že to už moc nestíhám. To je i jeden z důvodů, proč jsem se roz-
hodla z ambasády odejít. Sedm let je myslím dobré skóre, ale je čas se 
posunout dál a věnovat se věcem, na které teď už nezbyl čas. Člověk 
může být jak chobotnice a dělat každým chapadlem něco jiného  
a mít pocit zadostiučinění, když to všechno zvládne, ale dlouhodo-
bě je to zpravidla vždy na úkor něčeho. Když chcete dělat věci po-
řádně, potřebujete si stanovit priority a někdy třeba říct ne. 

Co Vás inspirovalo k projektu Wingmen?
Když jsem se na recepci ke státnímu svátku 28. října dala do řeči s Ru-
dou Grossmannem. Věděla jsem, že je jeden z veteránů, ale neznala 
jsem úplně jeho příběh. Pak mi vojáci řekli, že byl „drakař“. To mě za-
ujalo. Následovalo pozvání na připomínkou akci na památku Norika 
Harela rok po jeho úmrtí. Tam jsem si uvědomila, že včera bylo poz-
dě.  Inspirovala mě taky vyprávění mého táty, který měl velký zájem  
o vojenskou historii a obdivoval Izrael. Sám chtěl být pilotem, ale 
kvůli astigmatismu ho nevzali. 

Kdo jsou hlavní protagonisté Wingmenů a jakým způsobem jste 
se k nim dostávala?
Wingmenů v mé sérii je devět, jsou to piloti a mechanici, kteří se 
nějakým způsobem podíleli na akci „Důvěrné Izrael“, což byl název 
pro slavnou československou pomoc Izraeli v době vzniku státu. 
Jsou to různé, často neuvěřitelné osudy, které s pomocí samotných 
účastníku, historika Zdeňka Klímy a ředitele Vojenského historické-
ho ústavu Aleše Knížka popsala v doprovodném textu Irena Kal-
housová. Mým prvním kontaktem byl Hugo Marom, který mě dál 

nasměroval. Bohužel velká část veteránů již nežije. Moc mě mrzí, 
že mě to celé nenapadlo dřív a že už jsem se nestihla setkat s Nori-
kem Harelem.

Před projektem Wingmen měli čeští i izraelští návštěvníci 
možnost shlédnout výstavu TLV24, která zachycuje každoden-
ní Tel Aviv, který často působí jako uvolněné evropské přímoř-
ské město, přestože se Izrael nachází v permanentní hrozbě 
konfliktu. Jaký ve skutečnosti Tel Aviv je?
Projekt TLV24 vznikl ve spolupráci s architektem Dani Zissem  
a Izraelským velvyslanectvím v Praze s cílem přiblížit Tel Aviv  
a zachytit jeho atmosféru, to jak se některá místa mění během dne, 
jací lidé tady žijí. O něco podobného se snažím i v rámci svého blo-
gu FromTelAviv.com. Bez ohledu na konflikt nebo možná navzdory 
konfliktu. Lidé často používají výraz „telavivská bublina“ a říká se: „na 
jihu a na severu létají rakety a na Sheinkin se dál pije kafe.“ Telavivská 
bublina praskla, když se před několika lety rozezněla siréna i tady  
a lidé se museli schovávat v krytu. Stejně jako ve Sderot vám ale  
i tady řeknou, život jde dál. To všechno se odráží i v izraelské men-
talitě, smyslu pro spontánnost a improvizaci a ve víře, že to všech-
no dobře (nebo alespoň nějak) dopadne. 

Tel Aviv je liberální město, určitě na tom svoji roli hraje i moře 
nebo to, že je to relativně placka a nejlepší dopravní prostředek je 
kolo. Radnice si na tomhle liberalismu zakládá a podporuje nej-
různější festivaly a iniciativy – od budování cyklostezek, sítě měst-
ských kol, free wifi i na pláži, po gay pride. To všechno je podhoubí, 
díky němu tu vznikají inovativní start upy jako houby po dešti. 
Spousta zemí, včetně České republiky, se izraelský model snaží na-
podobit, ale tohle je něco, co nejde jen tak okopírovat, aniž by 
člověk změnil způsob uvažování.

Na jakém projektu teď pracujete a kdy se budeme moci podí-
vat na další výstavu?
Chtěla bych se věnovat víc svému blogu a už dlouho se chys-
tám na dokumentární projekt o léčebném konopí. Momentálně 
vytvářím galerii portrétů hostů Českého centra v Tel Avivu. Češi 
mají k Izraeli dobrý vztah, a i když ve světě sílí protiizraelské ná-
lady a snahy o kulturní bojkot, čeští umělci se sem jezdit nebojí. 
Loni jsem tak měla možnost fotit Jiřího Mádla a Zdeňka Tyce, kte-
ří přijeli na Czech Film Week navzdory zmiňovaným raketám.  

Rozhovor vedla Tereza Rajská  
Agenda & New Media Manager ČISOK



Dne 2. června 2015 jsme pro členy Komory přichystali v Era Svě-
tě promítání dokumentárního filmu mladého dokumentaristy 
Matouše Bičáka, který provází diváky spolu s hlavním protago-
nistou Tomanem Brodem cestou z domova přes koncentrační 
tábory, kterými za druhé světové války jako mladý Toman Brod 
jako mladý prošel. 

Dokument, který vznikal v rámci projektu gymnázia Přírodní 
škola, je unikátním svědectvím a cestou dvou generací, na je-
jímž konci vzniklo přátelství, jak sám Matouš Bičák v úvodu 
promítání poznamenal.

Způsob, kterým Toman Brod podává svou cestu, a možnost pro-
cházet s ním konkrétní místa dávají divákovi velmi plastický obraz 
událostí. Neotřelý způsob, kterým hlavní protagonista vypráví udá-
losti z dob dospívání v koncentračních táborech a rozhodování, kte-
rá učinil, jež následně nasměrovala jeho další cestu, aniž by věděl, 
zda ho to či ono rozhodnutí zachránilo, či naopak jeho situaci přití-
žilo, dává divákovi možnost pocítit, jak nejasný byl osud tehdejšího 
obyvatelstva v místech, kam se s dokumentaristy podíváme.  ter

Více informací: http://matofilm.cz/tomanbrod/

Naživo

Promítání Toman Brod – 
unikátní svědectví a cesta

Diskuzní setkání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu
Pod záštitou Komory proběhlo dne 25. června 2015 v prostorech 
Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný diskuzní setkání  
s náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro Evropské fondy, 
výzkum vývoj a inovace. 

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD., zahájil setkání prezentací na téma 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK). Během ní několikrát zaznělo, že Vláda České republiky 
podporuje programy konkurenceschopnosti. Dále pan náměstek 
zmínil, že volba oborů, které vláda podpoří, probíhá v součinnosti 
mezi úřadem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Důležitým faktorem v této souvislosti je  
i aplikace zákona o státní službě, která stanovuje obory pod tento 
zákon spadající. 

Jednou z významných oblastí operačního programu je podpora 
výzkumných týmů v ČR. V této souvislosti si však Tomáš 
Novotný posteskl nad rezervou, která panuje v komunikaci mezi 
výzkumnými týmy a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Prezentace sloužila jako odrazový můstek k živé diskuzi, jejímž 
tématem byl kupříkladu program Gesher – Most v gesci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, rozdělování fondů 
či podávání žádostí. V případě problematiky čerpání fondů pak 
byl diskutujícími kladen vysoký důraz na hospodárnost procesu 
čerpání operačního programu.

Na závěr diskuzního setkání náměstek Novotný konstatoval, že 
shledává potenciál v aplikaci výzkumu konkurenceschopnosti na 
trhu. Naopak rezervy spatřuje ve výzkumných týmech vysokých 
škol, které nejsou schopné plně využít v praxi své vědecké 
poznatky.

Svá poslední slova Tomáš Novotný věnoval přímo těm členům 
Komory, kteří mají praktické zkušenosti s podnikáním v Izraeli. 
Vyzval je ke spolupráci se státní správou, za což sklidil potěšený 
souhlas publika, které se bezesporu těší na další setkání s panem 
náměstkem – ať už se bude jednat o diskuzní setkání, nebo při jiné 
příležitosti.  kk

Přátelské setkání u příležitosti splnění mise výkonné ředitelky Komory Šárky Stegbauerové  
a zahájení nové mise pana Karla Kortánka
Dne 23. června 2015 proběhlo v prostorech hotelu Aria rozlou-
čení se  Šárkou Stegbauerovou, která byla pět let výkonnou ředi-
telkou Komory, a za tuto dobu se jí spolu s Radou Komory v čele  
s presidentem Pavlem Smutným povedlo ČISOK přetransformovat  
v etablovanou nevládní organizaci, která se prosadila nejen na poli 
obchodním, ale též na poli kulturním a v oblasti  vědy, výzkumu  
a inovace. Do hotelu Aria se se Šárkou přišli rozloučit kromě čle-

nů Komory také přátelé ČISOK, kteří se Šárkou spolupracovali 
na přípravě společenských setkání s představiteli vlády, kultur-
ních akcí, odborných misí do Izraele a dalších. Osobním darem 
od presidenta Pavla Smutného bylo hudební vystoupení úžasné 
Jany Levitové. Přestože setkání při příležitosti rozloučení s výkon-
nou ředitelkou bylo ve velmi příjemném a veselém duchu, jednalo 
se o setkání též melancholické a provoněné množstvím krásných 

květin, které jí hosté přinesli. Šárka předala pomyslné žezlo panu  
Karlu Kortánkovi, který ji na postu výkonného ředitele vystřídal. 
Tímto bychom za tým ČISOK chtěli popřát Šárce mnoho zdaru 
v  nové profesní  etapě života a přivítat Karla Kortánka a popřát 
mu mnoho úspěchů u nás v Komoře. Doufáme, že nám Šárka   
i nadále zachová přízeň a že se s ní budeme setkávat při dalších 
akcích Komory.  ter
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foto: Milan Mošna
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Renáta Telínová: Scanservice zdigitalizuje EU
Co je digitalizace dokumentů a v čem spočívají hlavní výhody? 
Kdo jsou vaši zákazníci?
Jednoduše řečeno – převádíme papírové dokumenty do elektro-
nické podoby tak, aby se s nimi dalo pracovat jako s ostatními 
dokumenty v počítači.

Zní to velmi jednoduše, ale oblastí, kde se digitalizace uplatňuje, 
je opravdu velmi mnoho. Digitalizovali jsme např. papírové archi-
vy našich největších bank, penzijních fondů, stavebních spořite-
len a pojišťoven, stavební archivy měst a obcí, implementovali 
jsme systémy na digitalizaci složenek České a Slovenské poště  
a systém na zpracování faktur pro slovenský Volkswagen, digita-
lizujeme nově příchozí papírové faktury pro Johnson & Johnson  
v Evropě, Spojených státech, ale i v jiných zemích, jako je např. Jižní 
Afrika. Již několik let také pracujeme pro backofficovou poboč-
ku Německé burzy cenných papírů. Digitalizujeme ale i fotografie 
pro rakouský Kurier, knihy a časopisy, mapy a výkresy atd. Projek-
tů, kde jsme digitalizovali dokumenty, je opravdu velmi mnoho,  
z těch větších ještě uvedu například digitalizaci formulářů při sčí-
tání obyvatelstva v České a Slovenské republice, digitalizaci Fondu 
národního majetku na Slovensku atd.

Existuje v poslední době nějaký projekt, na který jste obzvláš-
tě hrdí?
Ano, letos v létě jsme podepsali čtyřletou rámcovou smlouvu  
v hodnotě mnoha milionů korun s Evropskou unií na digitalizaci 
jejích dokumentů. V celoevropském tendru se do finále nejprve 
dostalo deset evropských lídrů v poskytování služeb digitalizace 
dokumentů a poté byla naše nabídka vybrána mezi pět nejlepších. 
Splnila veškerá bezpečnostní, provozní i finanční kritéria vypiso-
vatele soutěže, Úřadu pro publikace EU se sídlem v Lucembursku, 
takže jsme nakonec byli vybráni.

Vy však v poslední době nabízíte rovněž mnoho jiných služeb  
a SW řešení, nejen digitalizaci dokumentů, že?
Ano, papírů je sice stále velmi mnoho, ale my se snažíme dívat se 
na dokumenty poněkud komplexněji. Uživatelé přece chtějí pra-
covat s dokumenty jednotným způsobem, ať už je dostanou pro-
střednictvím e-mailu, datové schránky, v papírové podobě, nebo 
ve speciálních případech ve formátu datové věty. Proto nyní nabí-
zíme například automatizovanou podatelnu, která umí s využitím 
umělé inteligence převést na jednotný formát a následně roztřídit 
a rozeslat dokumenty z jakéhokoliv zdroje. Umíme dokumenty 

nejen snímat s pomocí dokumentových skenerů, ale i například  
z mobilních zařízení. Umíme zpracovat faktury, které přijdou na 
papíře, e-mailem nebo v EDI formátu, umíme z nich data nejen 
velmi přesně a správně vytěžit a zkontrolovat například oproti 
smlouvám či objednávkám, ale umíme je následně i postovat do 
SAPu nebo jiného informačního systému nebo poslat do schva-
lovacího workflow. Účetním specialistům pak již zbyde téměř vý-
hradně jen kontrolní a kontrolingová činnost.  koš

Renata Telínová
zakladatelka a předsedkyně představenstva akciové společnos-
ti Scanservice

Renata Telínová je na české i evropské scéně naprostý unikát, 
zároveň jedna z nejvýznamnějších žen českého byznysu. Svůj 
progresivní „startup“ neprodala, naopak jej od zahraničních 
investorů odkoupila a nyní společnost Scanservice rozvíjí jako 
jedničku v oboru. Společnost Scanservice nabízí jednoduchou 
službu se sofistikovaným know-how – poskytuje digitalizaci 
papírových dokumentů a knihoven s tím, že data obsažená  
v dokumentech jsou následně k přímému využití a zpracování.

Akciová společnost Scanservice byla založena v únoru 1998. Je nej-
větší českou firmou zabývající se digitalizací dokumentů a již sedm-
náct let nabízí služby zpracování dokumentů formou outsourcingu 
a dodává systémy pro zpracování dokumentů předním českým  
a zahraničním společnostem, zvláště pak státní správě a samosprávě.

Každým rokem Scanservice investuje značné prostředky do mo-
dernizace svých provozů a neustále obnovuje a rozšiřuje port-
folio nabízených řešení. Nyní se společnost zabývá především 

kompletní digitalizací s následným zpracováním obchodních 
a jiných dokumentů volných i vázaných, formulářů, účetních 
dokumentů, knih, časopisů a jiných periodik, map, stavebních 
výkresů, nestandardních formátů aj.

Společnost splňuje a v mnohém překračuje požadavky norem 
ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 a ISO 14001:2004, pro které je 
již mnoho let certifikovaná. V roce 2012 Scanservice úspěšně 
prošla mezinárodním auditem společnosti Deloitte na ISAE 
3402, který je v českém prostředí unikátní. Tento audit je po-
žadován u firem obchodovaných na akciových burzách v USA, 
které využívají outsourcing procesů a přísné požadavky jsou 
přenášeny i na jejich dodavatele.

Od roku 2003 se Scanservice pravidelně umisťuje v prestižním žeb-
říčku firem „Českých 100 nejlepších“ – v roce 2014 již na 35. místě.

Mezi současné i nedávné významné projekty Scanservice patří ze-
jména sčítání obyvatelstva v České a Slovenské republice v roce 2011, 
BPO digitalizace účetních dokumentů pro Johnson & Johnson (od 
roku 2006), BPO digitalizace dokumentů pro CITI Bank a BPO di-
gitalizace dokumentů pro Deutsche Boerse. Neméně důležité jsou 
však pro Scanservice např. i dlouhodobé projekty pro Českou poš-
tu a Slovenskou poštu, skupinu společností AXA, České spořitelny  
a ČSOB.   

Další informace o scanservice najdete na:  
www.scanservice.cz

Scanservice – všechno, co jste kdy chtěli digitalizovat, ale báli jste se zeptat

Izraelské bezpečnostní  
know-how v České republice
Izrael je státem startupů, kybernetické bezpečnosti a výzkumu. Na 
prvním místě však stojí a vždy stála bezpečnost jako taková, tedy 
ochrana lidí, majetku a citlivých dat. Na českém trhu a v Evropě 
působí v tomto oboru společnost Masada Security Solution, v je-
jímž čele je tým izraelských specialistů. 

S představitelem společnosti panem Guyem Zilbermanem, který 
je ředitelem Masada Security Solution, jste se měli možnost setkat 
dne 9. června 2015 na konferenci iCT DAY 2015, kde představil širo-
kou nabídku ochranných prostředků a způsob zabezpečení zboží  
v obchodech. 

Masada Security Solution přináší do České republiky izraelské 
know--how. Výhodou je široká nabídka služeb (zabezpečení ob-
jektů od hotelů, obchodů až po nemocnice, zabezpečení firemních 
dat, prodej zbraňových doplňků, zabezpečení společenských akcí či 
ochrana VIP), variabilita, a především specializovaný výcvik, který 
společnost také poskytuje. Tyto služby jsou postaveny na širokém 
týmu specialistů s tím nejlepším výcvikem, odborným vzděláním  
a neustálým ověřováním jejich schopností a profesionality. 

Společnost v budoucnosti plánuje centralizovat výrobu do České 
republiky, čímž také rozšíří nabídku svých produktů.

Vice na: http://masadasecurity.cz/  
Osobní informace: Guy Zilberman 
GSM: +420 605 048 886 
E-mail: Guy@masadasecurity.cz
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Jak jsme Vás již informovali v předchozím čísle bulletinu, od  
1. července 2015 má Komora nového výkonného ředitele 
Mgr. Karla Kortánka, MBA. Letní prázdninové měsíce, které 
tak bývají „okurkovou sezonou“ vzhledem k daným změnám  
a seznamováním s činnostmi Komory, rozhodně nedostály své-
mu jménu. Hned v prvním měsíci svého působení se nový výkon-
ný ředitel vypravil do Izraele, aby se zde seznámil s osazenstvem  
a činností ambasády ČR v Tel Avivu a ostatními partnery, kteří jsou 
pro nás v Izraeli nepostradatelní. Především bychom vyjmenova-
li brig. gen. Ivo Schwarze, velvyslance ČR v Izraeli, Ing. Branisla-
va Gála, obchodního radu ambasády ČR, Mgr. Pavlínu Šulcovou  
z obchodního oddělení ambasády ČR, Ing. Jiřího Raka, vedou-
cího zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu Davidem 

Herckym, předsedou sesterské Izraelsko-české obchodní a prů-
myslové komory, Shaula Lifshitze, CEO Izraelsko-české obchodní  
a průmyslové komory. V neposlední řadě se Karel Kortánek se-
šel také s Ami Rubingerem, synem izraelského fotografa Davi-
da Rubingera, jehož díla Komora v červenci 2014 vystavovala  
v prostorách Staroměstské radnice.  

Zahájení mise nového výkonného ředitele 

Se Shaulem Lifshitzem, CEO ICCCI
S Davidem Herckym, honorárním konzulem ČR v Eilatu  
a předsedou ICCCI

https://www.facebook.com/CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora?fref=ts
https://twitter.com/C_I_S_O_K?lang=cs

