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Ing. KAMIL BAHBOUH 
prezident Česko-kapverdské obchodní komory 

OSOBNÍ INFORMACE 

 

Narozen  

26. června 1967 v Praze  

Národnost  

česká 

Státní příslušnost 

Česká republika 

Adresa 

Klimentská 1218/32 

110 00 Praha 1 

Česká republika  

Telefon 

+420 602 354 835 

E-mail 

bahbouh@somecs.cz 

Vzdělání 

Český podnikatel působící: 

• v záchraně uměleckohistorických památek a vzácných děl  

kulturního dědictví lidstva (od kreseb, obrazů a soch přes  

archeologické artefakty až po paláce a urbanistická díla  

architektury)  

•  jako galerista, zásadně ovlivňující české výtvarné umění  

bezmála tři a půl dekády, znalec a sběratel umění, vydavatel  

uměleckých publikací 

•  v ochraně životního prostředí, revitalizaci vodních zdrojů,  

odpadovém hospodářství a likvidaci ekologických zátěží 

(dekontaminace, biodegradace), odkud přesahuje k energetice, 

využití obnovitelných zdrojů (aktuálně depolymerizace plastů) 

•  jako odborník na systémové analýzy, kde je též expertem na 

práci s lidskými zdroji 

• ve finančním a bankovním sektoru 

• dlouhodobě jako sponzor kultury, sportu, podporuje neziskové 

organizace a projekty s humanitárním zaměřením. 

1985-1991 studium ČVUT v Praze na Elektrotechnické fakultě obor 

kybernetika, absolvoval s titulem Ing. (M. Sc.) specializace robotika a 

umělá inteligence 

1988-1992 studium sochařství a restaurátorských technik 

v ateliérech předních českých sochařů a restaurátorů 

 

 

 
 
 
Podílí se na založení Česko-kapverdské obchodní komory, z.s. a vý-
znamnou měrou přispívá k posílení českého businessu na Kapver-
dách. 
 
 
  

Dosavadní činnost  

a projekty 

2020 
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Stál u zrodu specializovaného Centra sportovní medicíny, kterým je 
intenzivní rehabilitační pracoviště mj. pro Český olympijský výbor, 
rezortní sportovní centra a individuální profesionální sportovce a ex-
ponované reprezentanty ve sportovních disciplínách. 
 
 
Energetika 
 
Provoz manufaktury na výrobu paliva z ekologicky recyklovaného 
odpadu.  
 
Projekty: 

• výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro výrobu ener-

gie 

• vývoj kombinované technologie využití tříděného a zpracované-
ho zdravotnického odpadu 

• vývoj nových lisovaných paliv na bázi pilin a odpadního papíru.  

www.wastech.cz 
 
  
Vodní hospodářství 
  
Odbahňování rybníků a provoz ekologického rybníkového hospodář-
ství, revitalizace přírodních zdrojů vody, stavby přehrad  
www.wastech.cz  
  
 
Development  
  
Od 2007 Speciální památkový a běžný městský development. 
 
Projekty: 

• přestavba budovy bývalé fary v Kutné hoře, významné historic-
ké architektury v bezprostřední blízkosti chrámu svaté Barbory 
a jezuitské koleje, v místech jednoho ze tří historicky nejcenněj-
ších a nejnavštěvovanějších měst České republiky. 

 
 
Bankovnictví 
  
Testování a úspěšný provoz systému mikrobankovnictví ve společ-
nosti Camargo, po změně legislativy integrované do družstevní zá-
ložny, u jejíhož zrodu stál a která dnes vstupuje do konverze na pl-
nou bankovní licenci. 
www.penezniustav.cz  
 
 
 
 

Dosavadní činnost  

a projekty 

2013 - 2019 

2008 - 2020 

2007 

2006 

2009 - 2016 
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Zdravotnictví a charita 
 
Projekty: 

• podpora sdružení Nová Oliva, které pořádá ozdravné pobyty 
pro děti s těžkými alergickými astmaty u moře 

• projekt nákupu vybavení pro Dětskou odbornou léčebnu Buko-
vany a dalšího vybavení pro astmatiky, které slouží jako analy-
zátor množství vydechovaného oxidu dusnatého (tato diagnos-
tika je také důležitou součástí kontrolované léčby astmatu) 

• významně podporuje Hospic Anežky České, nestátní zdravot-
nické a sociální zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné 
zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu 
onemocnění, za což by v roce 2016 nominován na Cenu Ď: dík 
mecenášům a dobrodincům  

https://www.gemagalerie.cz/en/podporujeme/ 
  
 
Školství  
  
Projekty: 

• podílí se na založení Vysoké školy konzervátorských a re-
staurátorských technik v Litomyšli 

• v letech 2000 – 2006  ze statutu střední školy ji (ve spolupráci 
s nakladatelstvím Paseka) pomohl k proměně v respektovanou 
vysokou školu 

• na žádost města Litomyšl a Ministerstva školství daroval 
(převod části podniku za symbolickou korunu) Pardubické Uni-
versitě (které tím zachránil statut univerzity). 

Charita 

Projekty: 

• charitativní práce v Africe (vrty pitné vody, geologické práce, 
odpadové hospodářství atd.)  

• stavba školy v Africe a adopce na dálku 

 

Environmentální aktivity  
  
Projekty: 

• založil a vedl společnosti na čištění vody a kontaminovaných 
zemin, obnovování zdrojů vody, nakládání s nebezpečnými od-
pady 

• podílí se na vzniku a rozvoji továrny na likvidaci zdravotnického 
odpadu (mj. pyrolýzou, jako cesty k ekologicky šetrnému spalo-
vání).  

www.wastech.cz  

Dosavadní činnost  

a projekty 

2000 

1996 

2005 

https://www.gemagalerie.cz/en/podporujeme/
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Analýzy lidských zdrojů  
  
Projekty: 
 
• výzkum lidských zdrojů, spolupráce s NATO, NASA, ČS armá-

dou a dalšími domácími a světovými vrcholnými institucemi 
• patentované technologie Sociomapování® na modelování sys-

témů a analýzy 
• SOMECS – Sociomap-based Models of Economic Systems® 

k uplatnění sociomap (primárně určené k použití v oblasti HR) 
také v makro i mikroekonomice  

• expertíza finančních trhů, analytický rozklad konkurenčních 
systémů průmyslu atd. 

• Somecs Institute — zabývá se odbornými službami v oblasti 
specializovaného poradenství, analýz a zpracování dat v tržním 
prostředí  

www.sociomapa.cz 
 
• projekty revitalizace nemocnic.  
• založení „hnutí Umění pro zdraví“, spojené s vybavením zdra-

votnických prostor uměním 
• Galerie Gema zvítězila v soutěži na komplexní řešení pavilónu 

Luz Y Espíritu na Expo 92 
• pořádání mezinárodní sochařské expozice a výstavy nástěn-

ných děl  
• výstava soch v parku otevírající se rezidence českoslo-

venského zastupitelství v Bonnu 
• dvojvýstavu malířů Roselli-Ouhel ve františkánském kláš-

teře ve Florencii 
• výstavy mimo ČR, převážně v Itálii, Francii, Německu a 

USA. 
• Galerie Gema se stala také aukční síní, pořádající většinou 

dražby umění s výtěžkem určeným na charitu v kooperaci 
s renomovanými charitativními organizacemi 

www.gemagalerie.cz 
  
• Galerie Gema se stala vydavatelstvím (vydalo stovky titulů 

uměleckých publikací, řada z nich oceněna titulem Nejkrásnější 
kniha roku)  

• Do roku 1993 působil jako redaktor uměleckého časopisu  
Ateliér 

 
 
Přednáší o teorii umění, znalectví pravosti a oceňování umění.  
 
Stává se členem skupiny odborníků, kteří se podíleli na vzniku legis-
lativy k autorským právům 
 
založil organizaci Gestor s umělci, které zastupoval a restaurátory  
pro hromadnou správu čestného vyrovnání z druhotného prodeje 
uměleckých děl  

Dosavadní činnost  

a projekty 

1994 

1992 

1990 

http://www.sociomapa.cz
http://www.gemagalerie.cz
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pořádá semináře a školil úředníky a zákonodárce, kteří se na nových 
zákonných normách podíleli. 
 
 
Umění  
 
Oficiální založení Galerii Gema v souladu s novou legislativou, na 
počátku roku 1990, bezprostředně po revoluci 

Projekty: 

• kancelář prezidenta Václava Havla 

• prostory Národní banky a Parlamentu ČR 

• správa sbírek bankovních ústavů ČR (Česká spořitelna, Česká 
pojišťovna, ČSOB) 

• dodavatelem výběru kreseb a obrazů pro Světovou banku za 
Českou republiku. 

• spolupráce se Švédskou královskou knihovnou a obrazárnou 
Pražského hradu), 

• založení laboratoře (jako součást galerie) pro posuzování au-
tenticity a určování autorství  

• aktuálně vede celosvětový projekt identifikace uměleckých děl v 
globálně sdílené databázi NFT ID karet – boj proti výskytu fals 
na trhu 

Restaurování, konzervace, rekonstrukce památek, archeologie  
  
Založení restaurátorské společnosti, která se postupně rozrostla do 
dnešních GEMA ART GROUP a.s. (domácí trh) a GEMA ART IN-
TERNATIONAL a.s. (zahraničí).  
 
Projekty: 

• restaurování pražských památek 

• Medicejské vily v Toskánsku 

• historické náměstí ve francouzském Avallonu 

• památkové objekty na Martových polích v Paříži 

• realizátorem vládní pomoci České republiky poválečné obnovy 
Iráku pro oblast zachování kulturního dědictví oblasti Mezopo-
támie a Babylonu, citadela v Irbilu, Kurdistán 

• projekty Evropské unie pro záchranu cenných památek 
v dalších zemích Blízkého východu 

• obnovu rezidence The Lyons Demense v Irsku 

• restaurátorské práce na rezidenci a zastupitelském úřade ame-
rické ambasády v Praze 

Dosavadní činnost  

a projekty 

1990 
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• obnova vzácných historických hrobek na hřbitově sv. Ludvíka v 
New Orleans v USA 

• židovské památky v Ninive. 

www.gemaart.cz a www.gemaart.com 
 
 

 
Neoficiální založení umělecké galerie Gema.  

 

 

 

 

Čeština     /rodilý mluvčí 

Angličtina    /pokročilá 

Němčina    /středně pokročilá 

Ruština    /středně pokročilá 

Arabština    /základní 

 

Jazykové znalosti 

Dosavadní činnost  

a projekty 

1990 

1988 

http://www.gemaart.com

