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Chers amis, 
L’Assemblée générale du 22 mars  est un mo-
ment important de la vie de votre Chambre. 
Nos métiers connaissent en effet des trans-
formations profondes. 
La Convention que nous avons signée avec 
Business France en 2016 n’a pas eu les effets 
attendus sur le flux d’affaires entre les entre-
prises françaises et la République tchèque. 
Nous sommes convenus avec Business 
France de la modifier, ce dont nous vous ren-
drons compte. 
En revanche nos plateformes d’échanges se 
développent : HR Strategy club, club PME, 
atelier autoentrepreneurs, petit-déjeuner 
des directeurs... Cela implique maintenant de 
remodeler aussi nos outils de communica-
tion : web, newsletter... La réforme est lancée 
et nous vous en présenterons le calendrier. 
Pour que la Chambre vous serve, il nous faut 
recevoir vos avis. Notez donc bien la date du 
22 mars. 

Cordialement
—
Drazí přátelé, 
Valná hromada 22. března je důležitým oka-
mžikem života vaší Komory. Všechny činnosti 
v komoře procházejí hlubokou proměnou. 
Dohoda, kterou jsme podepsali s Business 
France (BF) v roce 2016, neměla takový vliv 
na obchod mezi francouzskými společnostmi 
a Českou republikou, jak se původně očeká-
valo. S BF jsme se již dohodli na úpravě Dohody 
a o jejím znění vás budeme informovat. 
Naše platformy pro setkávání se rozvíjejí: HR 
Strategy Club, SME Club, klub frankofonních 
živnostníků, snídaně generálních ředitelů... 
Musíme těmto změnám přizpůsobit i naše 
komunikační nástroje: web a newsletter. 
Změny již započaly a další, které jsou v plánu, 
vám představíme. 
Aby pro vás Komora mohla být užitečná, po-
třebujeme znát váš názor. Poznamenejte si, 
proto prosím datum 22. března. 
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