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La Chambre de commerce franco-tchèque, qui a fêté
ses 20 ans en 2016, joue un rôle actif d’animation de la
communauté d’affaires franco-tchèque et des relations
culturelles des deux pays. Elle soutient également
l’idée d’une Europe unie.
L’équipe de la CCFT organise pour les sociétés
membres et pour le large public des déjeuners-débats,
clubs thématiques et conférences, speed business meetings, des soirées culturelles et de networking ainsi que
des tournois de pétanque, de golf et des entraînements
aux sports divers. Elle décerne le Prix de la CCFT pour
attirer l’attention publique sur des sujets importants pour
les entreprises. Tout au long de l’année, 4636 invités ont
participé aux événements de la CCFT, donc 30 % de plus
que l’année précédente.
Son service d’appui aux entreprises propose une
gamme complète des services aux entreprises tchèques
et françaises, souhaitant aborder le marché étranger.
Près de 70 entreprises sont accompagnées par le service
d’appui aux entreprises chaque année. En 2016, l’Incubateur PME de la CCFT a franchi le seuil des 100 entreprises clientes.
La CCFT est membre de CCI FI, réseau de
115 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à
l’International, réseau actif dans 85 pays.
—
Francouzsko-česká obchodní komora, která v roce
2016 oslavila 20 let své existence, je platformou pro
rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem
myšlenky jednotné Evropy.
Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK
debatní obědy, tematické kluby a konference, speed
business meetingy, kulturní a společenské akce, turnaje
v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. Byla
obnovena tradice udílení Ceny FČOK s cílem přitáhnou
pozornost veřejnosti k tématům podstatným pro společnosti. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK 4636 hostů,
což je o 30 % více než v roce předchozím.
Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které
chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního
oddělení na podporu podnikání využije každoročně na 70
firem. V roce 2016 překonal podnikatelský inkubátor
FČOK hranici 100 společností.
FČOK je členem CCI FI, sítě 115 francouzských obchodních a průmyslových komor v zahraničí aktivních v 85
zemích světa.
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ÉDITO
ÚVODNÍK

Constantin Kinský
Président de la CCFT /
Předseda FČOK

Chers amis,
2016 aura été l’année où votre Chambre fêtait
ses vingt printemps. Ce fut une année riche en
événements et rencontres. Il me revient donc
en premier lieu de remercier chaleureusement
l’équipe de la Chambre en votre nom, pour leur
dur labeur et la réussite de ces fêtes. La CCFT
est une des toutes premières chambres en
République tchèque par l’étendue de ses services
et le nombre de ses activités. C’est aussi, parmi
les chambres françaises issues de « petits » pays,
une des toutes premières chambres du réseau
consulaire à l’étranger.
2016 aura aussi été une année de transformations, que nous devons poursuivre et parfaire
en 2017.
L’année dernière, je vous rappelais que le
Ministre des Affaires Etrangères avait souhaité
réorganiser l’appareil de soutien à l’export et
que le réseau consulaire international avait
donc été amené à accepter un partage des
tâches à l’essai, qui devait laisser progressivement à Business France, établissement public,
le soin de la « première approche » auprès des
PME françaises. Après cette année d’essai,
force a été de constater que ce partage n’est
pas aussi performant que nous l’espérions.
Nous sommes donc convenus avec Business
France de faire évoluer notre Convention vers
un modèle plus pragmatique de référencement
et de commissionnement croisés. Nous espérons tous que cette initiative provoquera un
flux accru de PME vers la République tchèque

et saluons les équipes de Business France, avec
qui nous partageons, en bonne intelligence, la
même ardente obligation du service aux PME.
Parallèlement, nous continuons à renforcer
la culture de Club d’Affaires de la CCFT et les
échanges entre nos membres, en ajustant les
formats de nos rencontres aux problématiques
spécifiques de vos entreprises. Pour cela, aux
côtés des plateformes RH, Club PME, petitsdéjeuners des DG et réunions sectorielles, nous
avons lancé un Club spécifiquement dédié aux
auto-entrepreneurs. Ces Clubs sont au cœur
de la mission de la Chambre et je voudrais
remercier en votre nom leurs généreux fondateurs et animateurs. « Il n’est de richesse que
d’hommes » : sans eux, rien ne serait possible.
Il nous reste à continuer à adapter nos outils
et programmes au service de cette culture
associative. Nous avons pour cela recruté
Ariane Semrádová, nouvelle responsable de
la Vie de la Chambre, aux côtés de Jaroslav
Hubata-Vacek et de Michal Macko. Revoir nos
outils de communication, notre CRM, recentrer
nos programmes sur les échanges entre pairs
et améliorer nos méthodes : de nombreux chantiers sont lancés, au service de cette culture
associative. Je suis sûr que vous saurez donner
à Ariane l’appui dont elle a besoin pour que
votre Chambre soit de plus en plus performante
comme club d’affaires franco-tchèque au service des échanges économiques entre nos pays
et comme association cultivant un certain art
de vivre ensemble dans une Europe que nous
souhaitons ouverte et pacifiée.
Cordialement
Constantin Kinský, Président de la CCFT
—
Drazí přátelé,
V roce 2016 oslavila vaše Komora dvacetiny.
Byl to rok bohatý na události a setkání. Ze
všeho nejdříve mi připadá milá povinnost poděkovat vaším jménem týmu Komory za jejich
tvrdou práci a úspěch oslav 20 let. FČOK patří
k největším komorám v ČR jak rozsahem služeb, tak množstvím aktivit. Také v rámci sítě
francouzských obchodních komor v zahraničí
patří ve skupině těch, které působí v menších
zemích, mezi ty nejlepší.

Rok 2016 byl také rokem změn, ve kterých
je třeba pokračovat, a které musíme dokončit
v roce 2017.
V loňském roce jsem vám oznámil, že ministr
zahraničních věcí Francie navrhl reorganizaci
systému podpory exportu, a že přiměl síť mezinárodních obchodních komor k přijetí zkušebního rozdělení úkolů. Prvotní průzkum trhu pro
francouzské MSP tak měl postupně připadnout
Business France, organizaci spadající pod francouzský stát. Po tomto zkušebním roce jsme
si museli přiznat, že rozdělení nefunguje tak
dobře, jak jsme doufali. Dospěli jsme s Business
France k dohodě, že Konvence by měla být
více pragmatická a stát na vzájemné podpoře
a provizích. Pevně věříme, že tato iniciativa
povede k přílivu velkého počtu MSP na český
trh a zdravíme tímto tým Business France,
se kterým sdílíme zapálení pro služby malým
a středním podnikům.
Pokračujeme také v posilování firemní
kultury komory coby podnikatelského klubu
a podporujeme vzájemnou výměnu mezi členy.
Chceme více přizpůsobit formát našich setkání
specifickým problematikám vašich firem. Vedle
platformy pro lidské zdroje, MSP, snídaní generálních ředitelů a sektorových setkání jsme
spustili také klub živnostníků. Tyto kluby patří
k tomu nejdůležitějšímu, co komora vytváří,
a tak bych vaším jménem rád poděkoval jejich
zakladatelům a moderátorům. „Všechno bohatství i síla pochází z lidí“, bez nich by nic nebylo
možné.
Čeká nás ještě jeden úkol, přizpůsobit naše
nástroje a program této asociativní kultuře.
Náš tým proto posílila Ariane Semrádová, nová
manažerka vztahů se členy, která bude stát
po boku Jaroslava Hubaty-Vacka a Michala
Macka. Modernizace komunikačních nástrojů,
CRM, zaměření programu akcí na setkání mezi
rovnými a zlepšení metod: směrem k asociativnímu fungování. Jsem přesvědčen, že Ariane
bude mít vaši plnou podporu, aby Komora fungovala jako výkonný francouzsko-český podnikatelský klub ve službách obchodní výměny
obou zemí a jako asociace, která pěstuje umění
žít pospolu v Evropě, kterou si přejeme mít otevřenou a v míru.
Srdečně váš
Constantin Kinský, Předseda FČOK
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LA POSITION DE LA
CCFT EN RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE…
POSTAVENÍ FČOK
MEZI ZAHRANIČNÍMI
KOMORAMI V ČR…
Près de 60 chambres de commerce étrangères sont actives en République tchèque
pour soutenir le commerce et la coopération
avec quatre continents. La Chambre de
commerce franco-tchèque se range parmi
les cinq les plus importantes dans plusieurs
domaines.
—
V České republice působí celkem 60 zahraničních obchodních komor podporujících rozvoj obchodu se čtyřmi kontinenty.
Francouzsko-česká obchodní komora patří
mezi 5 nejvýznamnějších podle několika
ukazatelů.

…ET DANS LE
RÉSEAU CCI FRANCE
INTERNATIONAL
… A V RÁMCI
SÍTĚ CCI FRANCE
INTERNATIONAL
La CCFT est membre du réseau des 115
chambres de commerce France International
actives dans 85 pays. Ce réseau, uni par
le logo contenant deux cercles et par
une gamme de services similaires, dresse
chaque année un classement des chambres
membres. En voici un extrait !
—
FČOK je členem sítě 115 francouzských obchodních komor v zahraničí, které působí
v 85 zemích světa. Tato síť, kterou pojí motiv
dvojitého kruhu v logu a zejména podobná
paleta služeb, sestavuje každoročně žebříček
členských komor. Podívejte se, jak dopadla
vaše komora!
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CCFT /
FČOK

AHK
AmCham CAMIC
(Allemagne (USA)
(Italie /
/ Německo)
Itálie)

Britcham
(GB / VB)

Nombre de sociétés membres /
Počet členských společností

308

650

321

374

200

Nb d’événements par an / Počet
akcí za rok

70

55

107

42

60

Nb de collaborateurs / Počet
zaměstnanců

12

35

7

11

9

CLASSEMENT PAR CHIFFRE
D’AFFAIRES
POŘADÍ PODLE OBRATU

17
PART DU DÉPARTEMENT
COMMERCIAL SUR LE CA
TOTAL PODÍL OBCHODNÍHO
ODDĚLENÍ NA CELKOVÉM
OBRATU

65 %

CLASSEMENT PAR CA
DU DÉPARTEMENT
COMMERCIAL
POŘADÍ PODLE OBRATU
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

11
PART DES COTISATIONS SUR LE CA
TOTAL. LA MOYENNE DU RÉSEAU
EST 41 %. PODÍL ČLENSKÝCH
PŘÍSPĚVKŮ NA CELKOVÉM
OBRATU. PRŮMĚR SÍTĚ JE 41 %.

19 %
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NOS MEMBRES
NAŠI ČLENOVÉ
Une société peut
appartenir à
plusieurs secteurs
/ Jedna společnost
může působit
ve více oborech.

MEMBRES
ČLENŮ

SOCIÉTÉS MEMBRES /
ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

302

242

33

27

MEMBRES
INDIVIDUELS /
INDIVIDUÁLNÍ
ČLENOVÉ

MEMBRES
ASSOCIÉS /
PŘIDRUŽENÍ
ČLENOVÉ

SOCIÉTÉS MEMBRES EN FONCTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ /
ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI PODLE OBORU ČINNOSTI

59

45

12

189

INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE /
ZPRACOVATELSKÝ
PRŮMYSL

COMMERCE /
OBCHOD

BÂTIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS /
STAVEBNICTVÍ

SERVICES /
SLUŽBY

NOUVEAUX MEMBRES /
NOVÝCH ČLENŮ

48

LES SOCIÉTÉS MEMBRES D’APRÈS
LA MAJORITÉ DÉTENUE /
ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI PODLE
VĚTŠINOVÉHO VLASTNICKÉHO
PODÍLU

SOCIÉTÉS MEMBRES EN
FONCTION DE LEURS
EFFECTIFS (EN %) :
ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI
PODLE POČTU
ZAMĚSTNANCŮ (V %):

TCHÈQUES /
ČESKÉ

49 %
Microentreprises (1 à 9 employés)
/ Mikropodnik (1–9 zaměstnanců)
Petites entreprises (10 à 99 employés)
/ Malý podnik (10–99 zaměstanců)

45,2 %
21 %

Moyennes entreprises (100 à 250 employés)
/ Střední podnik (100–249 zaměstnanců)

14,4 %

Grandes entreprises (plus de 250 employés)
/ Velký podnik (250 a více zaměstnanců)

19,4 %

FRANÇAISES /
FRANCOUZSKÉ

INTERNATIONALES
OU AUTRES / NADNÁRODNÍ
ČI JINÉ

39 %

12 %
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MEMBRES DU CONSEIL
DE LA CCFT
ČLENOVÉ VÝBORU FČOK

ÉQUIPE PERMANENTE DE
LA CCFT
STÁLÝ TÝM FČOK

PRÉSIDENT /
PREZIDENT

VICE-PRÉSIDENT /
MÍSTOPŘEDSEDA

DIRECTEUR /
ŘEDITEL

Constantin
KINSKÝ

Roland BOURGEOIS

Jaroslav
HUBATA-VACEK

Kinský Žďár, a.s.

Saint-Gobain Group / SG
PAM CZ spol. s r.o.

hubata@ccft-fcok.cz

COORDINATRICE VIE
DE LA CHAMBRE ET
COMMUNICATION /
AKCE PRO ČLENY
A KOMUNIKACE

DIRECTEUR ADJOINT /
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
RESPONSABLE SERVICE
D’APPUI AUX ENTREPRISES /
OBCHODNÍ MANAŽER

Ariane SEMRÁDOVÁ

Michal MACKO

semradova@ccft-fcok.cz

macko@ccft-fcok.cz

VIE DE LA CHAMBRE / AKCE PRO ČLENY

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL /
TAJEMNÍK

TRÉSORIER /
POKLADNÍK

Michaela
FUCHSOVÁ

Milan PROKOPIUS
Mazars, s.r.o.

TRÉSORIER
ADJOINT / ZÁSTUPCE
POKLADNÍKA

ASSISTANTE / ASISTENTKA
VIE DE LA CHAMBRE /
AKCE PRO ČLENY

Roman DUŠIL

Šárka
STEJSKALOVÁ

Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique
Tchéquie s.r.o.

Vyskočil, Krošlák
a partneři s.r.o., advokátní kancelář

VIE DE LA CHAMBRE /
AKCE PRO ČLENY

VIE DE LA CHAMBRE /
AKCE PRO ČLENY

Petra HUJEROVÁ

Aneta PAULŮ

hujerova@ccft-fcok.cz

paulu@ccft-fcok.cz

PUBLICATIONS ET
COMMUNICATION /
PUBLIKACE
A KOMUNIKACE
Linda SALAJKOVÁ
salajkova@ccft-fcok.cz

stejskalova@ccft-fcok.cz

SERVICE D’APPUI AUX ENTREPRISES /
FIREMNÍ PORADENSTVÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY

Armelle BOULON

Thomas BORDIER

Arthur Hunt, s.r.o.

EXAPRO s.r.o.

CONSEILLER SENIOR /
SENIOR CONSULTANT

CONSEILLER SENIOR /
SENIOR CONSULTANT

CONSEILLER /
KONZULTANT

CONSEILLER RH SENIOR /
HR SENIOR KONZULTANT

Martin DYTRYCH

Lenka LESOVÁ

Lukáš BUŘIČ

dytrych@ccft-fcok.cz

lesova@ccft-fcok.cz

buric@ccft-fcok.cz

Marta
WALLENFELSOVÁ
wallenfelsova@ccft-fcok.cz

Oldřich
OBERMAIER
Savencia Fromage &
Dairy Czech Republic,
a.s.
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Peter PALEČKA
Komerční banka, a.s.
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VIE DE LA CHAMBRE
ZE ŽIVOTA KOMORY

2016
2015
2014

ÉVÉNEMENTS
AKCÍ

71

PARTICIPANTS AUX
ÉVÉNEMENTS DE LA CCFT
ÚČASTNÍKŮ
NA AKCÍCH FČOK

4636

CROISSANCE DU NOMBRE DE
PARTICIPANTS PAR RAPPORT À 2015
NÁRŮST POČTU ÚČASTNÍKŮ
VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2015

+ 30 %

12

13

21

5

ÉVÉNEMENTS EN
COOPÉRATION AVEC
DES ORGANISMES
FRANCOPHONES OU DES
CHAMBRES DE COMMERCE /
AKCÍ VE SPOLUPRÁCI
S FRANKOFONNÍMI
ORGANIZACEMI
NEBO ZAHRANIČNÍMI
OBCHODNÍMI KOMORAMI

RENCONTRES THÉMATIQUES :
HR STRATEGY CLUB,
SME CLUB, ATELIER
AUTOENTREPRENEURS, PETITSDÉJEUNERS DES DIRECTEURS
GÉNÉRAUX ET TABLES RONDES /
TEMATICKÝCH SETKÁNÍ:
HR STRATEGY CLUB,
SME CLUB, KLUB
FRANKOFONNÍCH ŽIVNOSTNÍKŮ,
SNÍDANĚ GENERÁLNÍCH
ŘEDITELŮ A KULATÉ STOLY

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
DE LA SÉRIE CCFT EN
MOUVEMENT /
SPORTOVNÍCH AKCÍ
Z CYKLU FČOK V POHYBU

ÉVÉNEMENTS CULTURELS /
KULTURNÍCH AKCÍ

STRATEGY

CLUB
7
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En 2016, la Chambre de commerce francotchèque a célébré 20 ans de son existence.
La date clé des festivités a été le mercredi
8 juin avec le forum bilatéral qui a réuni plus
de 150 chefs d’entreprises tchèques et français et la soirée de gala avec près de 400
participants, qui s’est tenue le même jour au
Palais Buquoy.
La soirée de gala célébrant les 20 ans de la
Chambre a été en même temps la soirée d’ouverture de Týden France. La fête a été inaugurée par S.E. M. Jean-Pierre Asvazadourian,
ambassadeur de France, Jan Mládek, ministre
de l’Industrie et du Commerce tchèque, et le
président de la CCFT, Constantin Kinský.
Le programme musical a été ouvert par le
quintette à vent du PKF, ce qui a donné une
tonalité festive à la soirée dans le beau cadre
de la terrasse du palais Buquoy, siège de
l’Ambassade de France. La deuxième surprise
musicale nous a été réservée par les jazzmen
du Štěpán Markovič Band.
—
V průběhu celého roku 2016 slavila
Francouzsko-česká obchodní komora 20 let
své existence. Vrcholem oslav byla středa
8. června – dopoledne se na bilaterálním
ekonomickém fóru sešlo na 150 čelných
představitelů francouzských a českých firem, na společenský večer k oslavě 20 let
FČOK a zahájení Týdne Francie zavítalo
na 400 hostů.
Slavnostní večer v Buquoyském paláci
a jeho zahradách zahájil velvyslanec Francie
Jean-Pierre Asvazadourian, ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek a hosty srdečně přivítal i předseda FČOK Constantin Kinský.
O hudební program večera se postaral
Dechový kvintet PKF, který v úvodu večera
rozezněl terasu i široké okolí. Druhým kulturním zpestřením byla dvě jazzová vystoupení
Štěpán Markovič Bandu.

« Ce fut un honneur d’être partenaire de la
fête des 20 ans de la Chambre de commerce
franco-tchèque. Notre société a apprécié de
pouvoir se présenter lors de cet événement
exceptionnel, lieu de rencontre des hauts
représentants de la communauté d’affaire
franco-tchèque. »
—
„Bylo nám ctí být partnerem oslav 20. výročí založení Francouzsko-české obchodní
komory. Naše společnost uvítala možnost
prezentace na této výjimečné akci, kde se
potkali významní představitelé česko-francouzské podnikatelské veřejnosti.“
Milan Prokopius,
directeur général / generální ředitel,
Mazars
« SUEZ est un membre de longue durée de
la CCFT et c’est pourquoi il était important
pour nous d’être aux côtés de la CCFT à
l’occasion de son 20ème anniversaire. Nous
sommes très contents d’avoir soutenu ce
projet réussi. »
—
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„SUEZ je dlouholetým členem FČOK, a tak
pro nás bylo přirozené, že jsme se rozhodli
být partnerem projektu 20 let FČOK. Jsme
velmi rádi, že jsme mohli tento úspěšný projekt podpořit.“
Manuel Nivet, directeur général / generální ředitel, SUEZ Water CZ

« Le groupe EUROVIA CS est un partenaire
de la CCFT de longue date. Nous avons eu le
plaisir et l’honneur de soutenir l’événement
célébrant les 20 ans de son activité et de
notre coopération également. »
—
„Skupina EUROVIA CS je tradičním partnerem Francouzsko-české obchodní komory.
Bylo nám tedy velkou ctí a radostí podpořit oslavy k výročí 20 let jejího působení
a vlastně i naší spolupráce.“
Martin Borovka,
président / předseda představenstva
EUROVIA CS

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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TÝDEN FRANCE
La troisième édition de « Týden France »
s’est tenue à Prague du 8 au 17 juin 2016 et
a été co-organisée par les différents services
de l’ambassade, la Chambre de commerce
franco-tchèque et la section tchèque des
Conseillers du commerce extérieur de la
France.

—
Třetí ročník Týdne France se v Praze konal od 8. do 17. června 2016. Společnými
silami ho pořádala FČOK, jednotlivé složky
Francouzského velvyslanectví a česká sekce
Conseillers du commerce extérieur de la
France.

Týden France a été centrée autour des manifestations suivantes :
• Forum économique franco-tchèque sur les
innovations, industrie et technologies
(150 participants)
• Célébration du 20ème anniversaire
de la CCFT (400 p.)
• French Rendez-vous : Soirée portes
ouvertes à l’Institut français à laquelle
sont venus plus de 800 visiteurs auxquels
ont été proposés expositions, séances de
cinéma, concert, exposition de design et
retransmission du match d’ouverture de
l’Euro 2016.
• Portes ouvertes de l’ambassade de
France : 1 700 personnes ont visité les salons du Palais Buquoy, exceptionnellement
ouvert au public, et se sont rendues au
marché français qui se tenait dans le jardin
de l’ambassade et proposait des produits
gastronomiques français ainsi que des
animations musicales.
• Colloque Smart Cities : organisé par le
service économique de l’ambassade et
accueilli par la mairie de Prague, cette
conférence a réuni 250 participants venus
écouter les témoignages d’élus locaux
français et tchèques ainsi que d’entreprises françaises reconnues pour leur
caractère innovant.
• De 2 000 à 2 500 personnes ont assisté
à cette première Nuit de la Philosophie
à Prague au cours de laquelle sont
intervenus pour des conférences ou des
commentaires d’œuvres d’art une soixantaine de philosophes venus de France, de
République tchèque mais également de
Pologne, de Hongrie et de Slovaquie.
• Pendant trois jours, des vélos du système
parisien Vélib’ et un arrêt de bus « intelligent » étaient disponibles pour les Pragois.

Hlavními body programu Týdne France byly
tyto události:
• Francouzsko-české ekonomické fórum
o inovacích, průmyslu a technologiích
(150 účastníků)
• Oslava 20 let FČOK (400 účastníků)
• French Rendez-vous: Večer otevřených dveří na Francouzském institutu.
Na 800 návštěvníků čekaly výstavy, promítání filmů, koncerty a projekce zahájení
fotbalového Eura 2016.
• Den otevřených dveří Francouzského velvyslanectví: 1700 osob si přišlo prohlédnout Buquoyský palác, výjimečně otevřený
pro veřejnost.
• Francouzské trhy v zahradě ambasády nabízely produkty francouzské gastronomie
a hudební program.
• Na 250 hostů si přišlo poslechnout
na Konferenci Smart Cities, pořádanou
ekonomickým oddělením ambasády, profesní tipy volených zástupců francouzských a českých měst, ale také inovativních firem.
• První noc filosofie v Praze nedala spát
2000 až 2500 lidem, kteří si poslechli
přednášky a rozbory děl filosofů z Francie,
ČR, Slovenska,
Polska a Maďarska.
MILÍ PŘÁTELÉ,
jsem rád,
že se setkáváme
příležitosti
třetíhovyzkouročníku Týden
• Pražané
si také
na třiu dny
mohli
France, který se bude v Praze konat od 8. do 16. června
šet pařížský
systém
sdílených
kol Vélib’
2016. Po dvou
předchozích
úspěšných ročnících
se Týden
France stalautobusovou
trvalou součástí francouzsko-českých
a „chytrou“
zastávku. vztahů,

Le visuel attractif et une large campagne
d’affichage a donné une visibilité exceptionnelle à Týden France. L’opération a connu une
retombée importante dans la presse, notamment avec une édition spéciale française de
la revue économique Ekonom et des articles
dans Hospodářské noviny, Lidové noviny,
Respekt, Novinky.cz et des reportages dans
la Česká televize et Český rozhlas.
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a to ve všech jejích dimenzích, politické, ekonomické, kulturní, volnočasové, sportovní... Od roku 2014 francouzsko-české styky získaly zcela novou dynamiku. Těmto
výjimečně bohatým francouzsko-českým stykům dá letošní Týden France opět vyniknout. Letošní ročník bude
mít poněkud koncentrovanější podobu než v roce 2015
a bude se odvíjet kolem významných událostí, ať už určených širokému publiku nebo užšímu okruhu odborníků.
Letos bude mít významnou ekonomickou dimenzi, protože Francouzsko-česká obchodní komora slaví 20. výročí
svého vzniku.
Už teď se těším na setkání s vámi během tohoto třetího ročníku Týden France!
Jean-Pierre Asvazadourian
Velvyslanec Francie v České republice

Atraktivní vizuál a plakátová kampaň neobyčejného rozsahu zajistila Týdnu France
bezprecedentní viditelnost u široké veřejnosti. Akce ve velké míře zaujala i česká
média, za všechny jmenujme francouzský
speciál ekonomického týdeníku Ekonom,
články v Hospodářských novinách, Lidových
novinách, Respektu, na webu Novinky.cz a reportáže v České televizi a Českém rozhlase.

Poznejte Francii zblízka:
ekonomika, inovace, kultura!
Découvrez la France :
économie, innovation, culture !
Poznejte Francii zblízka:
ekonomika, inovace, kultura!
Découvrez la France :
économie, innovation, culture !

Pořadatelé / Organisateurs

Roll-up-800x2000.indd 1

28.04.16 22:24

Hlavní partneři / Partenaires principaux

Roll-up-800x2000.indd 1

28.04.16 22:24

Partneři / Partenaires

CHERS AMIS,

Je me réjouis de vous retrouver pour la troisième édition de
Týden France qui se déroulera à Prague du 8 au 16 juin
2016. Après le succès de ses deux premières éditions,
Týden France est désormais durablement inscrite dans
la relation franco-tchèque, dans toutes les dimensions de
celle-ci (politique, économie, culture, loisirs, sport...). Elle
mettra en évidence une nouvelle fois cette année la densité exceptionnelle de la relation franco-tchèque. Dans
un format plus ramassé qu’en 2015, Týden France 2016
sera concentrée autour de quelques événements marquants, qu’ils soient grand public ou plus ciblés. Elle aura
une forte dimension économique alors que la Chambre de
commerce franco-tchèque célèbre cette année son 20ème
anniversaire.
A très bientôt pour cette troisième édition de Týden France !
Jean-Pierre Asvazadourian
Ambassadeur de France en République tchèque

Hlavní mediální partner /
Partenaire média principal

Institucionální partner /
Partenaire institutionnel

Mediální partneři / Partenaires média

Nos remerciements aux partenaires
d e Tý d e n F r a n c e
D ě k u j e m e p a r t n e r ů m Tý d n e F r a n c e

Poznejt
Découv
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« Un événement idéal pour la société
aérienne française Air France. Il n’y a pas de
meilleure occasion pour se faire remarquer
que Týden France. Un bel événement dans de
beaux locaux de l’Ambassade de France. »
—
„Ideální akce pro francouzskou leteckou společnost Air France. Kde jinde, než na Týden
France, bychom měli být vidět. Krásná akce
v krásných prostorách Francouzského velvyslanectví.“

02

01 Journée Vélib’ /
Systém sdílených kol Vélib’
02 Forum économique franco-tchèque / Francouzsko-české
ekonomické fórum
03 French Rendez-vous

Jan Kropáček,
directeur commercial République tchèque
et slovaque / obchodní ředitel pro ČR a SK,
Air France
« Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à
la coopération de ces deux pays, qui représente une des plus longues traditions du
développement des valeurs européennes. »
—
„Jsme hrdi na to, že jsme mohli přispět
ke spolupráci dvou zemí s jednou z nejdelších
tradic v rozvoji evropských hodnot.”

03

Florian Korallus, Country Head BNP
PARIBAS
« JCDecaux, en tant qu’entreprise française,
a bien sûr été ravie de pouvoir soutenir la
campagne médiatique de l’événement culturel hors du commun, Týden France. »
—
„JCDecaux, jakožto francouzská společnost,
samozřejmě velmi ráda mediálně podpořila
výjimečnou kulturní událost Týden Francie“
Pavel Slabý,
directeur général / generální ředitel
JCDecaux
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VIE DE LA CHAMBRE
ZE ŽIVOTA KOMORY
BEAUJOLAIS
NOUVEAU &
SVATOMARTINSKÉ
« BUREAU VERITAS a été une nouvelle fois
honoré d’être partenaire de cette événement
exceptionnel. Le Beaujolais nouveau est une
occasion unique pour des rencontres informelles
non seulement avec nos clients, mais aussi avec
d’autres invités et partenaires. J’attends déjà
avec impatience novembre 2017 ! »
—
„Pro BUREAU VERITAS to byla opět čest být
partnerem společenské události Beaujolais
Nouveau, která je jedinečnou příležitostí k neformálnímu setkání nejen s našimi klienty, ale
i s dalšími hosty a partnery. Již nyní se těším
na listopad 2017!“
Jakub Kejval, General manager,
Bureau Veritas Czech republic

FESTIVAL DU FILM
FRANÇAIS FESTIVAL
FRANCOUZSKÉHO
FILMU

DÉJEUNERS-DÉBATS
DEBATNÍ OBĚDY
„Les déjeuners-débats avec des personnalités éminentes font partie des événements
traditionnels et hautement réussis de la
CCFT avec une forte interaction entre les
personnalités invitées et les membres. Ainsi
nait un espace pour l’expression très ouverte
et souvent personnelle des opinions et attitudes des invités, qui peuvent retentir seulement dans un tel cadre intime et informel. »

« Le Festival du film français présente tous
les ans à l’automne des nouveautés du cinéma
français, ainsi que des événements d’accompagnement destinés au grand public. Cette
année, une exposition de photos des vedettes
du cinéma français Actrices a été inaugurée
par l’Institut français de Prague en collaboration avec la CCFT. »
—
„Festival francouzského filmu přináší každoročně na podzim filmové novinky a doprovodné akce určené širokému publiku, ve spolupráci s partnerskými společnostmi. Letošní
festival mimo jiné nabídl výstavu fotografií
francouzských filmových hvězd Herečky, jejíž
vernisáž zajistil Francouzský institut v Praze
ve spolupráci s FČOK.“

„Debatní obědy s významnými osobnostmi
neodmyslitelně patří k tradičním a vysoce
úspěšným akcím FČOK, s vysokou mírou
interakce mezi pozvaným hostem a členy.
Vytváří prostor pro často velmi otevřené
a osobní vyjádření názorů a postojů pozvaných, které mohou zaznít právě jen v takovém komorním a neformálním prostředí.“

Anna Mitéran,
chargée de mission, Institut français de
Prague / koordinátorka pro audiovizi,
Francouzský institut v Praze

Michaela Fuchsová,
associé et gérant du cabinet d’avocats /
společník a jednatel, Vyskočil, Krošlák
a partneři, advokátní kancelář
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PETITS DÉJEUNERS
DES DIRECTEURS
GÉNÉRAUX
SNÍDANĚ
GENERÁLNÍCH
ŘEDITELŮ
« Le petit déjeuner des directeurs généraux,
organisé par la CCFT, fut la première occasion pour accueillir les clients dans la salle
de conférence Champagne dans le boutique
hôtel COSMOPOLITAN, récemment ouvert à
Prague. Nous sommes ravis des retours positifs sur les locaux élégants et les services de
notre nouvel hôtel. »
—
„Snídaně generálních ředitelů, organizovaná
FČOK, byla první příležitostí uvítat klienty
v konferenčním sále Champagne v nově otevřeném butikovém hotelu COSMOPOLITAN
v Praze. Jsme potěšeni mnoha pozitivními
ohlasy na elegantní interiér a služby našeho
nového hotelu.“
Jan Víšek, directeur commercial / obchodní ředitel, Art Deco Imperial Hotel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

COCKTAIL AU SALON
MSV KOKTEJL
NA MSV
« Pour Total, le cocktail franco-italien au Salon
international de la construction mécanique
est la meilleure façon d’accueillir des partenaires d’affaires dans nos locaux sur le plus
grand et le plus important salon industriel
en République tchèque et dans la région. La
coopération avec la Chambre de commerce
franco-tchèque et avec l’Ambassade est très
bonne, sans ces partenaires, notre présence
au salon ne serait pas aussi réussie. »

QUO VADIS

RDV AVEC LES NOUVEAUX
MEMBRES RDV S NOVÝMI ČLENY
« Le rendez-vous avec les nouveaux membres
est un moment important pour commencer à
se connaître et accueillir les nouveaux amis
de la CCFT. Chaque membre a la possibilité
de se présenter à son mieux et de concentrer
la rencontre avec plusieurs sociétés au même
moment. »
—
„Rendez-vous s novými členy je důležitý
okamžik v počátcích navazování vztahů mezi
novými přáteli FČOK a stávajícími členy.
Každý člen má možnost se představit jak
nejlépe dovede a navíc v jeden moment může
potkat mnoho zajímavých lidí.“
Fabio Bini, Head of International Clients
Department, UniCredit Bank

„Francouzsko-italský koktejl na Mezinárodním
strojírenském veletrhu je pro společnost Total
nejlepší příležitost jak uvítat obchodní partnery
v našich prostorách na největším a nejdůležitějším průmyslovém veletrhu v ČR a okolí.
Spolupráce s Francouzsko-českou obchodní
komorou a s Ambasádou je velmi podařená,
bez nich by naše účast na veletrhu nebyla tak
úspěšná.“
Filippo Falcinelli, directeur marketing /
marketingový ředitel, TOTAL
Česká republika

« Quo Vadis - forum informel de discussion sur
l’actualité économique tchèque et mondiale
et sur les perspectives de développement
dans différents secteurs - est un complément
bienvenu au programme des événements
organisés par la Chambre. Cette coopération
entre Komerční banka, qui fournit ses locaux
et participe également financièrement, et la
CCFT, se poursuit en 2017 avec la traditionnelle édition de janvier et autres rencontres
déjà prévues. »

„Quo Vadis, neformální fórum pro diskusi o aktuálních problémech vývoje české a světové
ekonomiky a o perspektivách rozvoje ve vybraných tematických oblastech, je vítaným
doplněním programu akcí organizovaných
Komorou. Tato spolupráce mezi Komerční
bankou, která poskytuje své prostory a podílí
se rovněž na části nákladů, a FČOK, pokračuje
i v roce 2017, kdy se již konalo pravidelné lednové setkání a připravují se i další akce.“
Peter Palečka, secrétaire général /
generální tajemník, Komerční banka

PÉTANQUE TOUR
« Une rencontre qui a du style, dans les
jardins du Château de Troja avec un jeu typiquement français, la pétanque. »
—
„Stylové setkání v zahradách Trojského
zámku při typické francouzské hře pétanque.“
Jaromír Hájek,
directeur général / generální ředitel,
LeasePlan Česká republika

FRENCH CZECH GOLF CUP
« Un événement splendide, une excellente
atmosphère et une compagnie agréable. »
—
„Skvělý event, výborná atmosféra a příjemná
společnost.“
Tomáš Brada, directeur marketing / marketingový ředitel, GEFCO Česká republika
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VIE DE LA CHAMBRE
ZE ŽIVOTA KOMORY

01

02

01 Atelier « Auto-entrepreneurs » francophones /
Klub frankofonních živnostníků
02 Beaujolais Nouveau & Svatomartinské
03 Pétanque Praha
04 Déjeuner-débat / Debatní oběd

04

03

CONFÉRENCES, DÉBATS, 20 ANS DE
LA CCFT KONFERENCE, DEBATY,
OSLAVA 20 LET FČOK
• Déjeuners-débats avec le Ministre de la
Justice Robert Pelikán et avec Charles
Malinas, ambassadeur de France
• Quo Vadis – rencontres thématiques autour
de l’économie ou sur l’impact de la fin des
interventions
• Forum économique franco-tchèque et soirée
de gala des 20 ans de la CCFT
—

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX,
CULTURELS ET DE NETWORKING
SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ
A NETWORKINGOVÉ AKCE

• Beaujolais Nouveau et Svatomartinské
(437 participants)
• Cocktail de nouvelle année en coopération
avec l’Ambassade de France
• 4 visites privées des expositions
(Le Douanier Rousseau, Empereur Charles
IV, Jiří Černický et Actrices), 2 concerts
par les orchestres FOK et PKF – Prague
• Debatní obědy s význačnými hosty: ministr spraPhilharmonia et 3 projections de films
vedlnosti Robert Pelikán, velvyslanec Francie
• 9 éditions du Café du commerce dans
v ČR Charles Malinas
9 endroits différents – rencontre informelle
• Quo Vadis – tematická setkání o ekonomice a dochaque 1er lundi du mois, 482 participants
padech ukončení intervencí ČNB
• Rendez-vous avec les nouveaux membres
• Francouzsko-české ekonomické fórum a oslava
– présentation des nouveaux arrivants à la
20 let FČOK
CCFT
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• Speed business meeting à Brno
• Rencontre avec les membres de la Chambre
de commerce de la région de Brno à Slavkov
—
• Beaujolais Nouveau a Svatomartinské
(437 účastníků)
• Novoroční koktejl ve spolupráci s Francouzským
velvyslanectvím
• 3 privátní prohlídky výstav (Celník Rousseau,
Císař Karel IV., Jiří Černický a Herečky),
2 koncerty orchestrů FOK a PKF – Prague
Philharmonia a 3 projekce filmů
• 9 večerů Café du commerce na 9 místech –
neformální setkání každé první pondělí v měsíci,
• celkem 482 účastníků
• Rendez-vous s novými členy – prezentace nejnovějších členských společností ve FČOK
• Speed business meetingy v Brně
• Setkání se členy Regionální hospodářské komory
Brno ve Slavkově

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

05

07

05 Concert de Noël à la Maison Municipale /
Vánoční koncert v Obecním domě
06 Entraînement à vélo / Cyklistický trénink
07 Exposition Douanier Rousseau /
Výstava Celník Rousseau
08 Café du commerce
09 French Czech Golf Cup

06

08

09

CLUBS, SÉMINAIRES ET VISITE
D’ENTREPRISE DISKUZNÍ KLUBY,
SEMINÁŘE A NÁVŠTĚVA FIRMY
Echange d’expériences et partage d’idées des
professionnels de divers
• 3 éditions du Petit-déjeuner des directeurs
généraux dont 1 du secteur automobile
• 3 éditions du HR Strategy Club
• 4 éditions du SME Club
• 2 éditions de l’Atelier « Auto-entrepreneurs »
francophones
• 3 séminaires sur les investissements, le
registre électronique des recettes et le changement de taux de TVA
• Visite de la sucrerie de Dobrovice
• Table ronde sur la sécurité au travail
—

Sdílení zkušeností a nápadů mezi profesionály
z nejrůznějších oblastí
• 3 Snídaně generálních ředitelů, z toho 1 pro automobilový sektor
• 3 setkání HR Strategy Clubu
• 4 setkání SME Clubu
• 2 setkání klubu frankofonních živnostníků
• 3 semináře o investicích, elektronické evidenci
tržeb a změnách v DPH
• Exkurze do cukrovaru v Dobrovici
• Kulatý stůl o bezpečnosti práce

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS : CCFT EN
MOUVEMENT SPORTOVNÍ AKCE:
FČOK V POHYBU
« Un esprit sain dans un corps sain ! »
• French Czech Golf Cup à Golf Park Plzeň,
Dýšina
• Pétanque Tour : Prague, Brno, Ostrava
(488 joueurs)
• Entraînements sportifs : course à pied,
pétanque, golf, patin sur glace, bowling, vélo,
ski (534 participants)
—
„Ve zdravém těle zdravý duch.“
• French Czech Golf Cup – Golf Park Plzeň, Dýšina
• Pétanque Tour: Praha, Brno, Ostrava (488 hráčů)
• Sportovní tréninky: běh, pétanque, golf, bruslení,
bowling, cyklistika, lyžování (534 účastníků)
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PUBLICATION, COMMUNICATION ET MÉDIAS
PUBLIKACE, KOMUNIKACE A MÉDIA

RÉSEAUX SOCIAUX
SOCIÁLNÍ SÍTĚ

MAGAZINE CONTACT
ČASOPIS CONTACT
TIRAGE
NÁKLAD

ÉDITIONS
VYDÁNÍ

MEMBRES SUR LINKED-IN
ČLENŮ NA LINKED-IN
GROUPES / PODSKUPINY
• SME CLUB (CCFT)
• HR STRATEGY CLUB

5

3000 531

41 035
PORTAIL
D’ACTUALITÉS
CCFT NEWS
PORTÁL AKTUALIT
FČOK NEWS

16

668
PAR RAPPORT À 2015
PROTI ROKU 2015

WEB CCFT-FCOK.CZ

VISITES PAR AN /
NÁVŠTĚV ZA ROK

MEMBRES SUR FACEBOOK
ČLENŮ NA FACEBOOKU

PAGES VUES /
NAVŠTÍVENÝCH
STRÁNEK

126 265

NOUVEAUX
VISITEURS /
NOVÝCH NÁVŠTĚV

60,8 %

VISITES PAR MOIS / NÁVŠTĚV MĚSÍČNĚ

852

YOU TUBE CHANNEL
12 VIDÉOS VIDEÍ

12

+44%

CCFT ET LES MÉDIAS
FČOK A MÉDIA
ARTICLES, REPORTAGES ET
INTERVIEWS SUR LA CCFT /
ČLÁNKŮ, REPORTÁŽÍ A ROZHOVORŮ
O FČOK

69

CONFÉRENCE DE PRESSE
TISKOVÁ KONFERENCE

1
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS | PŘÍŠTÍ AKCE

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS | PŘÍŠTÍ AKCE

APPUI AUX ENTREPRISES | PODPORA PRO PODNIKY

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS | PŘÍŠTÍ AKCE

Quo vadis 2017
Cocktail de Nouvel An
/ Novoroční koktejl, 12. 1. 2017

Patinage sur glace / Bruslení, 6. 12. 2016
Tournoi de futsal
/ Futsalový turnaj, 7. 1. 2017

Pavillon France au Salon MSV /
Francouzský pavilon na MSV
Brno, 3–7/10/2016

Beaujolais nouveau
& Svatomartinské
22/11/2016

DÉCEMBRE –
FÉVRIER
PROSINEC–ÚNOR
2016–2017

ALTITUDE AU SOMMET /
NADMOŘSKÁ VÝŠKA VRCHOLU
361 / 378 m

SEPTEMBRE–
NOVEMBRE
ZÁŘÍ–LISTOPAD
2016

82

81

PRAHA
—
PETŘÍN

JUIN
ČERVEN
2016

300 m

*1887

65 m

*1891

FOCUS SUR
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
ZAOSTŘENO NA
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

L’ ART DE VIVRE
ENSEMBLE
UMĚNÍ ŽÍT POSPOLU

PARIS

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS | PŘÍŠTÍ AKCE

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS | PŘÍŠTÍ AKCE

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS | PŘÍŠTÍ AKCE

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS | PŘÍŠTÍ AKCE

Tournoi de pétanque à Prague /
Turnaj v pétanque v Praze
25/8/2016

Visite privée de l’exposition /
Privátní prohlídka výstavy Henri Rousseau
19/9, 18H30

8/6 Forum économique
et 20 ans de la CCFT
/ Ekonomické fórum a 20 let FČOK

Assemblée générale avec éléctions
/ Volební valná hromada
30/3/2016

JUIN–AOÛT
ČERVEN–SRPEN
2016

80

MARS–MAI
BŘEZEN–KVĚTEN
2016

1 246 506

3,9 %
Croissance du PIB tchèque au 4Q2015 /
Růst HDP v ČR (Q4/2015)

Voitures produites en RT en 2014 /
Počet aut vyrobených v ČR v roce 2014

0,63 %
Taux d’intérêt des obligations de l’État /
Výnosnost státních dluhopisů

20 ANS DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-TCHÈQUE
20 LET FČOK

CONTACT
Trimestriel bilingue franco-tchèque qui traite de
l’actualité économique et culturelle, ainsi que de la
vie de la CCFT. Les sociétés membres peuvent participer au contenu par l’envoi de communiqués de
presse ou d’analyses.
—
Francouzsko-český dvojjazyčný čtvrtletník o ekonomických a kulturních aktualitách a o dění ve FČOK.
Členské společnosti se mohou do obsahu časopisu
zapojit zasíláním tiskových zpráv či analýz.

4,5 %
TÝDEN
FRANCE
8—16. 6. 2016

ANNUAIRE
DES MEMBRES
ROČENKA
ČLENŮ 2017

79

26,7 %
Part de l’industrie manufacturière sur le PIB tchèque /
Podíl zpracovatelského průmyslu na HDP v ČR

Taux de chômage tchèque en janvier 2016 /
Míra nezaměstnanosti v ČR v lednu 2016

FOCUS SUR L’ÉCONOMIE TCHÈQUE
ZAOSTŘENO NA ČESKOU EKONOMIKU

ANNUAIRE DES MEMBRES
ROČENKA ČLENŮ
• profils détaillés de plus de 300 entreprises
membres
• coordonnées et adresses des sociétés, leur
activité ainsi que les noms et fonctions des
responsables
• classement par secteurs d’activité
• tirage à 600 exemplaires
—
• detailní profily více než 300 členských společností
• kompletní kontaktní údaje, popis činnosti, jména
a funkce vedení společností
• sektorový seznam společností
• náklad 600 výtisků
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RAPPORT ANNUEL 2016

PUBLICATION, COMMUNICATION ET MÉDIAS
PUBLIKACE, KOMUNIKACE A MÉDIA
CCFT NEWS FČOK NEWS

NEWSLETTER

Portail d’actualités sectorielles et économiques francotchèques
• Infos sur l’industrie et l’économie tchèque en français
• Place pour vos communiqués de presse et actualités des
sociétés membres
• Contenu complet du magazine Contact
• Galerie de photos des événements de la CCFT
——
Portál sektorových a ekonomických aktualit z francouzsko-českého prostředí
• Informace o francouzském průmyslu a ekonomice v češtině
• Místo pro tiskové zprávy a novinky členských společností
• Všechny články z časopisu Contact
• Fotogalerie z akcí FČOK

Notre newsletter électronique informe sur
des actualités de la CCFT (événements à
venir, nouveaux membres, articles ou recommandations des événements de nos partenaires). Il est diffusé une fois par semaine à
plus de 2 200 adresses email.
——
Elektronický newsletter, který přináší každý
týden aktuální informace ze FČOK (akce pro
členy, noví členové, články, doporučení akcí
partnerských organizací). Je rozesílán jednou
týdně na více než 2 200 emailových adres,
obsažených v databázi FČOK.

LA CCFT ET LES MÉDIAS FČOK A MÉDIA
ARTICLES, REPORTAGES ET
INTERVIEWS SUR LA CCFT / ČLÁNKŮ,
REPORTÁŽÍ A ROZHOVORŮ O FČOK

69

PARUTIONS SUR TÝDEN FRANCE /
VÝSTUPŮ O TÝDNU FRANCE

1

69 PARUTIONS DANS LES MÉDIAS TCHÈQUES
ET FRANÇAIS 69 ČLÁNKŮ V ČESKÝCH
A FRANCOUZSKÝCH MÉDIÍCH
Les sujets principaux communiqués par la CCFT auprès des
médias tchèques et français en 2016 :
• Sondage d’opinion sur l’attractivité du marché tchèque
• Forum économique et ses locuteurs, 20 ans de la CCFT
• Pavillon France au Salon International de la construction
mécanique à Brno (MSV)
—
Hlavní témata, která FČOK v roce 2016 nabídla českým a francouzským médiím:
• Průzkum o atraktivitě českého trhu
• Ekonomické fórum a jeho hosté, oslava 20 let FČOK
• Francouzský pavilon na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

18

23

4

INTERNET

ÉDITIONS SPÉCIALES
FRANÇAISES / SPECIÁLNÍ
VYDÁNÍ O FRANCII:

2

42

IMPRIMÉ
/ TISK

i
EKONOM
MLADÁ FRONTA E15

CONFÉRENCE DE PRESSE /
TISKOVÁ KONFERENCE

+ 54

• Infos sur l’économie et industrie tchèque en française
• Place pour vos communiqués de presse et actualités
des sociétés membres
• Contenu complet du magazine Contact
—
• Informace o francouzské
ekonomice a průmyslu
v češtině
• Místo pro tiskové zprávy
a novinky členských společností
• Všechny články z časopisu
Contact

RADIO

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
LIDOVÉ NOVINY
E15
PRÁVO
EKONOM
EURO
TECHMAGAZÍN
FAKTOR S
RADIO PRAGUE
KOMORA.CZ
FRANCE MONDE EXPRESS
ETC.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

NOUS SOUTENONS VOTRE DÉVELOPPEMENT
SUR LE MARCHÉ TCHÈQUE
PODPORUJEME VAŠE PODNIKÁNÍ

67
PROSPECTION DE
MARCHÉ
PRŮZKUM TRHU

PAVILLON FRANCE
AU SALON MSV
FRANCOUZSKÝ
PAVILON
NA VELETRHU MSV
INCUBATEUR PME
PODNIKATELSKÝ
INKUBÁTOR

ENTREPRISES FRANÇAISES
ACCOMPAGNÉES EN 2016 PAR LE
SERVICE D’APPUI AUX ENTREPRISES
DE LA CCFT
FRANCOUZSKÝCH FIREM VYUŽILO
V ROCE 2016 SLUŽEB OBCHODNÍHO
ODDĚLENÍ FČOK PRO VSTUP
NA ČESKÝ TRH

• Recherches de clients, distributeurs /
Vyhledání klientů, distributorů
• Recherches de fournisseurs /
Vyhledání dodavatelů
• Études de marché /
Studie trhu
• Test sur l’offre /
Ověření zájmu o produkt

16 exposants à la 14e édition du Pavillon
France du Salon international de la
construction mécanique à Brno (MSV) /
16 vystavovatelů na 14. ročníku
Francouzského pavilonu na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně

TOTAL DE PROJETS
EN 2016 CELKEM
PROJEKTŮ V ROCE 2016

97

16
16

• Commercial à temps partagé /
Obchodníci na částečný úvazek
• Domiciliation postale /
Poskytnutí adresy nebo sídla společnosti
• Recrutement / Vyhledání zaměstnanců
• Portage salarial / Agenturní zaměstnávání
• Hébergement de commerciaux et de V.I.E /
Pronájem pracovních míst
• Création d’entreprise / Zakládání společností
• Gestion de filiale / Učetní a daňová správa pobočky

65
19
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SALON
INTERNATIONAL DE
LA CONSTRUCTION
MÉCANIQUE À BRNO
MEZINÁRODNÍ
STROJÍRENSKÝ
VELETRH V BRNĚ

PAVILLON FRANCE
FRANCOUZSKÝ PAVILON
MSV 2016
« Au fil des années, le salon MSV de Brno
devient incontournable pour notre société.
Cette année a démontré une nouvelle fois
la forte croissance de ce pays dans les
différents secteurs industriels en termes
d’investissement. Le fait de présenter pour
la première fois des machines sur MSV, nous
a permis de nouer des contacts avec de
potentiels acheteurs que nous n’aurions pas
rencontré avec un stand sans machines. »
—
„V průběhu let se veletrh MSV v Brně stal
pro naši společnost nepostradatelným.
Letos se opět ukázalo, jak rychle roste česká
ekonomika a investice zejména v některých
průmyslových sektorech. Díky tomu, že jsme
na MSV poprvé vystavovali i stroj, jsme získali kontakty a potencionální kupce, které
bychom bez stroje v chodu neoslovili.“

« Salon intéressant si bien préparé à
l’avance. »
„Zajímavý veletrh, dopředu skvěle připravený.“

« Excellente préparation du salon par l’équipe
CCFT sur place, très bon service également
durant le salon, il reste pour nous à concrétiser selon les contacts. »
—
„Skvěle připravený veletrh ze strany FČOK,
před akcí i na místě. Nezbývá nám než proměnit příležitosti v konkrétní obchody.“

« Nous avons sollicité la Chambre de commerce franco-tchèque dans le cadre de notre
développement commercial européen. Très
vite, les collaborateurs de la CCFT nous ont
rassurés sur le potentiel du marché tchèque
et la pertinence de notre démarche. Leurs
compétences culturelles, linguistiques, commerciales et leurs conseils méthodiques nous
permettent aujourd’hui de structurer l’export
de notre savoir-faire et de nos produits en
République tchèque. L’année dernière a été
marquée par deux missions d’accompagnement significatives : la conclusion d’un
partenariat technique avec une entreprise
locale, et la participation au salon MSV en
tant qu’exposant au sein du Pavillon France
de la CCFT. »
—
„Francouzsko-českou obchodní komoru jsme
oslovili v rámci našeho obchodního rozvoje
na evropském trhu. Tým FČOK nás velmi
rychle přesvědčil o potenciálu českého trhu
a správnosti našeho postupu. Jejich kulturní,
jazykové a obchodní dovednosti a metodické
rady nám umožnily strukturovat vývoz našich
služeb a produktů do ČR. Loňský rok byl pro
nás význačný hned dvěma událostmi: uzavřením technického partnerství s místní firmou
a účastí na Francouzském pavilonu jako vystavovatel.“

Sophie Hesse,
Numalliance
Machines à CN pour pliage du fil, du tube /
CNC stroje k ohýbání drátů a trubek

Noël Mercier-l’Abbé,
SIEBEC
Filtres et pompes industriels /
Průmyslové filtry a pumpy

Sophie Maurin,
Systèmes Climatiques Service
Fabricant d’enceintes climatiques /
Výrobce klimatických komor
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Marc Guillemet,
Lachant Spring
Ressorts fils et plats /
Vinuté pružiny a dráty

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

EXPOSANTS
VYSTAVOVATELŮ

ÉDITION
ROČNÍK

14
PAVILLONS
PAVILONY

3

16

m2 DE SURFACE
D’EXPOSITION
m2 VÝSTAVNÍ PLOCHY

260

MATÉRIAUX ET COMPOSANTS POUR LES CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES, POMPES, HYDRAULIQUE ET DE PNEUMATIQUE
MATERIÁLY A KOMPONENTY PRO STROJÍRENSTVÍ,
ČERPADLA, HYDRAULIKA A PNEUMATIKA
MACHINES D’USINAGE ET FAÇONNAGE
OBRÁBĚCÍ A TVÁŘECÍ STROJE
PLASTIQUES, CAOUTCHOUC ET COMPOSITES
PLASTY, PRYŽE A KOMPOZITY

RÉGIONS FRANÇAISES
FRANCOUZSKÝCH REGIONŮ

8
POUR SAVOIR PLUS
SUR LE SALON MSV /
VÍCE INFORMACÍ
O VELETRHU MSV:
WWW.PAVILLON-FRANCE.EU
21
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100 CLIENTS EN 10 ANS D’EXISTENCE
DE L’INCUBATEUR PME
100 KLIENTŮ ZA 10 LET INKUBÁTORU MSP
2008–2017
NOMBRE DE CLIENTS PAR RÉGIONS
POČET KLIENTŮ PODLE REGIONŮ

Hauts-de
France

7
Normandie
Ile-de
France

2
Bretagne
Etrangers /
Další země

1

6

Grand Est

9

22

Pays de
la Loire

Centre
Val-de-Loire

4

3

Bourgogne
Franche-Comté

2
Auvergne
Rhône-Alpes

Nouvelle
Aquitaine

5

SERVICES DE L’INCUBATEUR PME
•
•
•
•
•
•
•

22

Occitanie

4

Commercial à temps partagé
Domiciliation postale
Recrutement
Portage salarial
Hébergement de commerciaux et de V.I.E
Création d’entreprise
Gestion de filiale

SLUŽBY INKUBÁTORU
•
•
•
•
•
•
•

33

Obchodníci na částečný úvazek
Poskytnutí adresy nebo sídla společnosti
Vyhledání zaměstnanců
Agenturní zaměstnávání
Pronájem pracovních míst
Zakládání společností
Učetní a daňová správa pobočky

« Chambrelan utilise depuis de nombreuses années avec satisfaction un
panel grandissant de services offerts
par la CCFT de Prague allant de l’aide au
développement commercial, en passant
par le recrutement à la gestion de filiale
et comptabilité. La qualité des services
d’appui offerts nous a permis de nous
concentrer sur les aspects purement commerciaux, expliquant ainsi notre succès
spectaculaire dans ce pays. En effet, nous
dépassons cette année les 10 millions
de couronnes, là où 10 ans plus tôt nous

Provence-Alpes
Côtes-d’Azur

3

étions à zéros. Merci à toute l’équipe pour
cet excellent travail. »
—
„Již několik let k naší plné spokojenosti využíváme širokou paletu služeb FČOK, od podpory při obchodním rozvoji, přes vyhledání
obchodního zástupce až po založení a vedení
pobočky a jejího účetnictví. Díky kvalitě
poskytovaných služeb se můžeme plně koncentrovat na obchodní záležitosti, což také
vysvětluje náš pozoruhodný úspěch na českém trhu. Letos náš obrat v ČR přesáhne 10
milionů korun, a to na trhu, kde jsme před

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

70/100

Toujours actifs sur le marché tchèque /
Stále aktivních na českém trhu

Durée moyenne dans l’incubateur PME /
Průměrná doba v Inkubátoru MSP

2

3
ANS / ROKY

Services consommés en moyenne par client
/ Služby průměrně využil každý klient

CLIENTS DE L’INCUBATEUR EN
FONCTION DES SECTEURS /
FIRMY V INKUBÁTORU PODLE
SEKTORU:
INDUSTRIE MÉCANIQUE ET PLASTIQUE
STROJÍRENSTVÍ A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
41 %
TIC ET SERVICES B2B IT A SLUŽBY B2B
24 %

80%
PME / MSP

80 % des clients sont des PME /
80 % firem jsou MSP

Personnes recrutées par la CCFT,
19 portées par la CCFT /
FČOK pro klienty vyhledala 48 pracovníků,
19 z nich agenturně zaměstnala

10 V.I.E

48

Hébergés et encadrés /
Za 10 let prošlo inkubátorem 10 V.I.E
(Francouzi do 29 let placení francouzskou
agenturou na podporu exportu)

deseti lety začínali od nuly. Děkuji celému
týmu za skvělou práci.“
Fréderic Couppey,
Chambrelan
Glissières télescopiques et rails de guidage /
Průmyslové teleskopické lišty a kolejnicová vedení

« Nous apprécions depuis plusieurs années
l’assistance commerciale que nous assure la
CCFT en République tchèque. Les collaborateurs mis à notre disposition sont parfaitement

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ VÝROBA
9%
BTP STAVEBNÍ PRŮMYSL
5%
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
5%
AUTRES OSTATNÍ
17 %

bilingues et surtout complètement motivés et
professionnels. Les missions de prospection, le
suivi commercial, les actions terrains … tout se
passe parfaitement. L’administration est rigoureuse et souple à la fois.
En bref nous ne pouvons que recommander
sans réserve cette belle et sympathique
organisation ! »
—
„Již několik let oceňujeme obchodní podporu
ze strany FČOK. Pracujeme vždy s dokonale
bilingvními a především skutečně motivovanými a profesionálními zaměstnanci.

Průzkum trhu, obchodní zastoupení i práce
v terénu ... vše probíhá hladce. Projekty jsou
vedeny důsledně a přitom dostatečně flexibilně. Nemohu než doporučit tuto skvělou
a sympatickou organizaci!“
André Réus,
Séripress
Procédés industriels pour la fabrication de
transferts sérigraphiques / Průmyslové potisky
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INDEX ALPHABÉTIQUE
DES MEMBRES
ABECEDNÍ SEZNAM ČLENŮ
Liste actuelle au 28 février 2017.
Seznam aktuální k 28. únoru 2017.

ABAS IPS Management s.r.o.
ACCOR HOTELS CZ –
KATEŘINSKÁ HOTEL, s.r.o.
Accord Group Ceska, s.r.o.
ACTIVE COMMUNICATION
ADP Employer Services Česká
republika, a.s.
Advokátní kancelář Onisko &
Holešová
AEW CENTRAL EUROPE sp.
z o.o., organizační složka
AGROFERT, a.s.
AGS INTERNATIONAL MOVERS,
spol. s r.o.
AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
AKC INVESTMENTS PARTNERS
LP
ALD Automotive s.r.o.
ALLTUB Central Europe s.r.o.
ALSTOM Transport Deutschland
GmbH odštěpný závod Česká
republika
Alukov a.s.
ANTALIS s.r.o.
Aperam Stainless Services &
Solutions CZ s.r.o.
AREVA NP, organizační složka
ARGUS, spol. s r.o.
Arkadin Czech Republic s.r.o.
ARKEMA s.r.o.
Art Deco Imperial Hotel
Arthur Hunt, s.r.o.
ARVAL CZ s.r.o.
AS 24 Česká republika s.r.o.
Associated Law Offices
Všetečka, Zelený, Švorčík,
Kalenský a partneři
ATALIAN CZ s.r.o.
ATE CR, a.s.
ATKINS A LANGFORD
DEVELOPMENT s.r.o.
Atos IT Solutions and Services,
s.r.o.
AUBRAYE Rodolphe
AUTOCENTRUM Dojáček, spol.
s r.o.
——
BABIŠ Miloš
Barceló Hotels Czech Republic
BATICOM s.r.o.
BEL Sýry Česko, a.s.
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BERNARD LEGAL, s.r.o.,
advokátní kancelář
Besins Healthcare Czechia s.r.o.
Bird & Bird, s.r.o. advokátní
kancelář
Blachere Illumination Central
Europe
BNP Paribas Fortis SA/NV,
pobočka Česká republika
BNP Paribas Personal Finance
SA, odštěpný závod
Bohemia Properties a.s.
Bolloré Logistics Czech Republic
s.r.o.
BOUVIER Yann
BPS Průmyslové Služby, s.r.o.
BUREAU VERITAS CZECH
REPUBLIC, spol. s r.o.
——
C.E.S. – České Elektrické Stavby
s.r.o.
CABINET PLASSERAUD s.r.o.
CardHouse s.r.o.
Catering Vyšehrad 2000 a.s.
cba corporation a.s.
CCEC Společnost zámků v Česku
s.r.o.
CECOPRA a.s.
Cegelec a.s.
CEGID GROUP
CENTR GROUP, a.s.
CIC
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář
CLT CONSEIL
Coface Czech Credit
Management Services, spol. s r.o.
COFIDIS s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
Com'médias s.r.o.
CORECO, s.r.o.
Corinthia Hotel Prague / IHI
Towers, s.r.o.
Credium, a.s.
Crown Worldwide Movers, s.r.o.
CROZIER Rodolph
Čermák a spol.
Česká spořitelna, a.s.
České dráhy, a.s.
ČÍŽOVÁ Lenka
Člověk v tísni, o.p.s.

Čokoládový ráj s.r.o.
——
D&G wines s.r.o.
DAVANTAGE s.r.o.
DE L’ESPEE Roland
DECASPORT s.r.o.
DECROIX Eva, advokátka
Deloitte Advisory s.r.o.
DENKOVÁ Jana, Mgr.
DEVEHO consulting s.r.o.
Direct Media, s.r.o.
DOM CZECH, spol. s r.o.
DRHA Ladislav, advokát
DUFORETS Anne-Sophie
——
E.C.I.
EasyPrint Group. s.r.o.
Edenred CZ s.r.o.
EMD consultants
ENGIE Services a.s.
EQUICom s.r.o.
ERIKS plastics & composites
ESSOX s.r.o.
EST – OUEST CONSEILS Praha
s.r.o.
EUROSERUM s.r.o.
EUROSOFT s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
EXAPRO, s.r.o.
——
FAURECIA SA
FEVE s.r.o.
FILM DISTRIBUTION ARTCAM,
s.r.o.
Finanční skupina AXA v České
republice
FISCHER Pavel
FITAIRE Nicolas
FM ČESKÁ, s.r.o.
FoNet, spol. s r.o.
FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
FRANCE AIR
Francouzsko-český institut řízení
při VŠE (IFTG)
FRANSYR s.r.o.
FRCZ s.r.o.
French Commerce
FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
——
GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.

GM International
GOSSELIN MOBILITY
Gourmet services, s.r.o.
GROUPE BARBIER
GROUPE CHARLES ANDRÉ
Groupe SEEB
——
Hilton Prague & Hilton Prague
Old Town
Hotel Jalta, a.s.
HOTEL PERLA
Hotel Savoy Prague
HR Partners, s.r.o.
HRON Jiří
HRUBÝ Thomas
HSBC BANK PLC – pobočka Praha
——
CHAMBRELAN s.r.o.
CHEVALIEZ François
Choco Café
——
I.C.S. a.s.
IB Grant Thornton Consulting
s.r.o.
INCOMING & INCENTIVE TOURS
INPRESS a.s.
International SOS Assistance
(CZ) s.r.o.
IPMA Česko s.r.o.
IPSEN PHARMA
ISERMAT CZ
Iveco Czech Republic, a.s.
——
Jan Becher – Karlovarská
Becherovka, a.s.
JCDecaux, Městský mobiliář, s.r.o.
JIRÁSEK Roman
JP Spedition & Transport s.r.o.
JUWITAL s.r.o.
——
KALVACH Martin
Karlín Group Management a.s.
KAZAK COMMUNICATION s.r.o.
KINSKÝ Žďár, a.s.
KLEPIERRE MANAGEMENT
ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
KOLBY a.s.
Komerční banka, a. s.
Komerční pojišťovna
KOMPASS Czech Republic, s.r.o.
KONFES kongresová
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technika,s.r.o.
——
Lagardère Active ČR, a.s.
Lagardère Travel Retail a.s.
LACHANT SPRING CZ s.r.o.
LANTSOGHT David
Lasvit s.r.o.
LATECOERE Czech Republic s.r.o.
LAURIN Matthias
LAVAL Laurent
LCP s.r.o.
Le Bourgin, s.r.o.
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Legrand s.r.o.
LIEBENS Francis
LISI AUTOMOTIVE FORM a.s.
LOGOS TCHÉQUIE s.r.o.
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.
LOXIA a.s.
——
ManpowerGroup s.r.o.
Mark2 Corporation Czech a.s.
MATHIEU Michaela
Mazars s.r.o.
MECALP CZ s.r.o.
MICHELIN Česká republika, s.r.o.
Mikenopa a.s.
Miroslav Šimek – Maxiservice
ML CZECH REPUBLIC s.r.o.
Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s.
MOTEL ONE CZECH s.r.o.
Multi-VAC spol. s r.o.
Musée Grévin Prague s.r.o.
——
OPTIMAL Facility s.r.o.
Orbico Beauty s.r.o.
ORION Realit, s.r.o.
——
Pas à Pas s.r.o
PDCI
PENDARIES Sophie
PENICHOU Olivia
peopleTOretail s.r.o.
PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
PETIT FORESTIER ČESKÁ
REPUBLIKA s.r.o.
Petit Gurman s.r.o. (Dvě deci)
PEUGEOT, CITROËN a DS
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

Tchéquie s.r.o.
Pierre Fabre Médicament, s.r.o.
POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.
Potten & Pannen STANĚK
CONCEPT STORE
POZITIV s.r.o.
Prague Catering
Prague International Marathon
PRAHA TOUR, s.r.o.
PRIME LEGAL advokátní
kancelář s.r.o.
PRK Partners s.r.o. advokátní
kancelář
PROFESSIONALS s.r.o.
Prochazka & Partners s.r.o.
PwC
——
RCI Financial Services, s.r.o.
Reed Personnel Services Czech
Republic s.r.o.
RENAULT ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
RENOMIA, a. s.
Rentego, s.r.o.
Roland Berger GmbH
Royal Canin Czech & Slovak
Republics s.r.o.
RUCHETON Philippe
ŘÍHOVÁ Kateřina
——
SABOVA Katarina
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o.
SAUNIER Nathalie
Savencia Fromage & Dairy Czech
Republic, a.s.
Sebel s.r.o.
SEMPER CONSULTING s.r.o.
SENSTRONIC SAS
SERVIER, s.r.o.
SHANINA Ekaterina
Schneider Electric CZ, s.r.o.
SII s.r.o.
Sixt (SPEED LEASE a.s.
franchisee )
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
SLIVKANIČOVÁ Ivana, JUDr.
SMP CZ, a.s.
SNDI s.r.o.
SOCAB
SOCIETE AIR FRANCE
Sodexo s.r.o.

Solten s.r.o.
SPL Holding a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Water CZ, s.r.o.
Synergie, s.r.o.
Systèmes Climatiques Service
Šafra a partneři, s.r.o., advokátní
kancelář
Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o.,
advokátní kancelář
ŠUCHMAN Jiří
——
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Tereos TTD, a.s.
Ting s.r.o.
TMF Czech, a.s.
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, s.r.o.
TREND MARKING s.r.o.
——
Unibail-Rodamco Česká
republika, s.r.o.
Unicom Praha s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
UNISMINI – služby, spol. s r.o.
Up Česká republika
URGO HEALTHCARE CZ s.r.o.
UTILY, s.r.o.
——
VCES
Veletrhy Brno, a.s.
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Veolia Energie ČR, a.s.
VERMONT Selection s.r.o.
VIENNA HOUSE
VINIT DISTRIBUCE s.r.o.
VODIČKOVÁ Tereza
VOLENEC Petr
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
VWS MEMSEP s.r.o.
Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o.,
advokátní kancelář
——
White & Case
——
ZAJÍC Zdeněk
ZÁTIŠÍ CATERING GROUP, a.s.
ZENTIVA Group, a.s.
Zlatá Praha Salabka, s.r.o.

MEMBRES D’HONNEUR /
ČESTNÍ ČLENOVÉ
DRULÁK Petr, Ambassadeur
tchèque en France / Český
velvyslanec ve Francii
GALHARAGUE Roland,
Ambassadeur de France en RT /
Velvyslanec Francie v ČR
GUILLAUDEAU Jean-Jacques,
Service Economique
OPĚLA Tibor, Ekonomický rada

MEMBRES ASSOCIÉS /
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
Accueil Francophone de Prague
Alliance française
Auto*Mat, z.s.
CEDU- Centrum pro
demokratické učení, o.p.s.
Centre des Jeunes Dirigeants
République tchèque
COLLEGIUM 1704 o.p.s.
Česká asociace pétanque klubů
(ČAPEK)
ČESKÁ FEDERACE
POTRAVINOVÝCH BANK, z.s.
EU-Media, s.r.o.
Institut français de Prague
Lékaři bez hranic – Médecins
Sans Frontières in Czech
Republic, o.p.s.
Lycée Français de Prague
Národní galerie v Praze
PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.
Sdružení učitelů francouzštiny z.s.
SE.S.TA – Centrum chor. rozvoje
/ Centre de développement
choréographique
SIRIRI o.p.s.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy
FOK
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RAPPORT ANNUEL 2016

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2016 N’AURAIENT PAS EU LIEU SANS LE SOUTIEN
DE NOS PARTENAIRES QUE NOUS REMERCIONS. / AKCE V ROCE 2016 BYCHOM
NEMOHLI USPOŘÁDAT BEZ LASKAVÉHO PŘISPĚNÍ NAŠICH PARTNERŮ, KTERÝM TÍMTO
VELMI DĚKUJEME.

STREAMING & FILMS

LA PARUTION DU MAGAZINE CONTACT ET DE L’ANNUAIRE DES MEMBRES A ÉTÉ
POSSIBLE GRÂCE AUX ANNONCES PUBLICITAIRES DE CES ENTREPRISES. MERCI. /
VYDÁNÍ ČASOPISU CONTACT A ROČENKY ČLENŮ BYLO MOŽNÉ I DÍKY NAŠIM
INZERENTŮM. DĚKUJEME.

JP Spedition
Spedition & transport service

NOUS TENONS À REMERCIER NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET MÉDIA EN 2016. /
DĚKUJEME NAŠIM INSTITUCIONÁLNÍM A MEDIÁLNÍM PARTNERŮM V ROCE 2016.
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RAPPORT FINANCIER
FINANČNÍ ZPRÁVA
BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2016 (KCZK)
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31/12/2016 (KCZK)
Actif Immobilisé /
Dlouhodobý majetek
Créances commerciales /
Pohledávky z obchodního styku

170
2 486

Provision pour créances douteuses /
Opravné položky k pohledávkám

-99

Autres créances / Ostatní pohledávky

76

Créances à court terme / Krátkodobé pohledávky
Caisse / Pokladna

2 463
19

Fonds de dotation et réserves /
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Résultat reporté /
Výsledek hospodaření minulých let

5 179

Dettes commerciales / Závazky z obchodního styku

4 951

Dettes fiscales / Daňové závazky
Autres dettes / Ostatní závazky

Trésorerie / Krátkodobý finanční majetek

8 533

Dettes / Závazky

TOTAL ACTIF / AKTIVA CELKEM

11 213

-439

Capitaux propres / Vlastní kapitál

8 514

47

5 598

Résultat exercice /
Výsledek hospodaření běžného účetního období

Comptes bancaires / Účty v bankách

Compte de régularisation actif / Časové rozlišení

20

108
0
5 059

Compte de régularisation passif / Časové rozlišení
TOTAL PASSIF / PASIVA CELKEM

975
11 213

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2016 (KCZK)
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2016 (KCZK)
PRODUITS / VÝNOSY 2016
Cotisations / Členské příspěvky
Ventes actions / Výnosy z akcí pro členy
Ventes publications / Výnosy z publikací
Ventes services d’appui / Výnosy ze služeb pro podniky
Subvention ACFCI / Dotace ACFCI
Total Chiffre d’affaires / Celkový obrat

Autres produits / Ostatní provozní výnosy
Produits financiers / Finanční výnosy
Reprise provision sur investissement /
Zúčtování opravné položky k finančním investicím
Total Autres produits / Ostatní výnosy celkem
Total Produits / Výnosy celkem
Résultat de l’exercice avant l’impôt /
Hospodářský výsledek před zdaněním
Impôt 19 % / Daň 19 %

Résultat de l’exercice / Hospodářský výsledek

Constantin Kinský, président du Conseil / předseda Výboru
Michaela Fuchsová, secrétaire / tajemník
Jaroslav Hubata-Vacek, gérant / jednatel CCFT Services, s.r.o.

CHARGES / NÁKLADY 2016
5 567
3 012
1 181
16 798
199
26 757

0
31
0
31
26 788

Charges actions / Náklady na akce pro členy
Charges publications / Náklady na publikace
Charges services d’appui / Náklady na služby pro podniky
Charges activité CCFT / Náklady na aktivity FČOK

3 292
671
11 557
15 520

Loyers et charges, aménagements / Nájem kanceláře
Honoraires administratifs / Administrativní honoráře
Charges de personnel / Mzdové náklady
Dotation aux amortissements / Odpisy dlouhodobého majetku
Cotisations CCI France International / Členské příspěvky CCI France International
Autres frais généraux / Ostatní provozní náklady
Charges de fonctionnement / Provozní náklady

972
966
8 333
191
274
718
11 454

Pertes sur créances irrécouvrables / Tvorba opravných položek k pohledávkám
Charges financières / Finanční náklady
Autres charges / Ostatní náklady

31
108
139

Total Charges / Náklady celkem

27 113

-325
-114

-439
Les comptes de la CCFT, CCFT Services, s. r. o. et les comptes
consolidés ont été audités par la société NEXIA AP a. s.
Audit účetnictví FČOK, CCFT Services, s. r. o. a konsolidovaných
výsledků provedla společnost NEXIA AP a. s.
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franco-tchèque
/ Francouzsko-česká
obchodní komora
IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel. : +420 224 833 090
Fax: +420 224 833 093
E-mail : info@ccft-fcok.cz
www.ccft-fcok.cz

