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GALAVEČER A UDÍLENÍ CEN 
FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY
Jedná se o nejprestižnější událost francouzsko-české podnikatelské komunity! Na galavečeru 
se každoročně v exkluzivních prostorách schází více než 200 česko-francouzských manažerů, 
vrcholových manažerů a zástupců institucí. Součástí programu je slavnostní večeře, kulturní program 
a předávání cen Komory.

Udržitelnost: model rozvoje, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích 
generací uspokojovat své vlastní potřeby. (Brundtlandova zpráva, Světová komise OSN pro životní prostředí a 
rozvoj, 1987).

Večer věnovaný udržitelnosti

„Poslední tři roky nám připomněly, že žijeme v prostředí, které se neustále mění. Stabilita, 
dosažený komfort a svoboda nejsou samozřejmostí a aby naše postavení na trhu bylo pevné, 
musíme se neustále přizpůsobovat situaci. 

Francouzsko-česká obchodní komora se této dynamice rozhodla čelit ambiciózním způsobem: 
a sice tím, že k této dynamice bude sama přispívat. Spíše jednat a spoluvytvářet, než čekat 
a pak se přizpůsobovat okolnostem. Naší ambicí je stát se pro naše členy myšlenkovou 
laboratoří přinášející inspiraci, vyzdvihovat inovace a otevírat debaty, abychom společně 
budovali ekonomiku zítřka.“

Michal Macko
ředitel FČOK

Na podporu této strategické vize jsme jako hlavní téma galavečera komory v roce 2023 vybrali udržitelnost: 
jak jednat dnes ve prospěch budoucích generací na environmentální, sociální a ekonomické úrovni. Tento 
večer vyzdvihne skvělé iniciativy, ocení udržitelné závazky firem a podpoří střídmou a odpovědnou spotřebu.

Čtvrtek 18. května 2023
18:00-00:00 h

Datum a čas

Gabriel Loci
Holečkova 106/10
Praha 5 - Smíchov

Místo konání

Slavnostní servírovaná večeře
Slavnostní předání cen

Formát

180 až 200 osob
Členové i nečlenové
40 % Francouzi, 60 % Češi
80 % vrcholový management, 
10 % zaměstnanci, 
10 % institucionální partneři

Účastníci

Více informací

https://www.chambre.cz/cs/kalendar-akci/e/event/galavecer-a-udileni-cen-francouzsko-ceske-obchodni-komory.html


Udržitelnost bude i na vašem talíři! Zveme vás na kulinářskou cestu, která spojuje gastronomii a 
odpovědnost, chuť a angažovanost. Oslava umění žít v souladu se zásadami odpovědného stravování. U 
každého stolu bude maximálně 10 hostů, což zajistí kvalitu a diskrétnost debaty.

Zodpovědný kulinářský zážitek

Komplex Gabriel Loci se nachází na Smíchově v blízkosti 
zahrady Kinských a vyniká svými vysokými věžemi a 
mohutností. Tato historická budova je svědkem minulosti, 
která se musela v průběhu staletí proměňovat a 
přizpůsobovat, a dnes je dokonalým příkladem udržitelnosti. 
Gabriel Loci, postavený v 19. století v novorománském slohu, 
byl původně benediktinským klášterem. Z kultovního místa 
pro mnichy a jeptišky se pak do 30. let 20. století stal sídlem 
ministerstva pošt a telegrafů a poté až do roku 2012 Muzeem 
pošty. Dnes je Gabriel Loci jedinečným místem zasvěceným 
kultuře a umění, sídlí zde čeští a slovenští umělci, slouží jako 
kulisa pro natáčení mezinárodních filmů a pravidelně se zde 
konají koncerty, výstavy apod.

Večer v historickém a netradičním prostředí

Každoročně se během slavnostního galavečera francouzsko-české podnikatelské komunity udělují 
Ceny FČOK za společenský či environmentální přínos, za ekonomickou odolnost a agilitu, jakož i za 
úspěchy, které podporují rozvoj francouzsko-českých ekonomických vztahů. V letošním roce budou 
Ceny komory 2023 uděleny firmám za jejich přínos ve společenské oblasti, v oblasti životního prostředí a 
ekonomiky.

Slavnostní předávání Cen FČOK

> Cena v kategorii Společenská odpovědnost firem
Toto ocenění se uděluje podnikateli nebo společnosti, která do svých podnikatelských aktivit 
začleňuje sociální, environmentální a etické aspekty a aspekty lidských práv a zároveň je ekonomicky 
životaschopná. Letos se cena bude udělovat ve dvou kategoriích: MSP a mikropodnik (0 až 250 
zaměstnanců) a velký podnik (více než 251 zaměstnanců).

> Cena v kategorii Ekonomický růst
Toto ocenění se uděluje společnosti, která dosáhla významného růstu díky ambiciózní strategii a 
navzdory současným ekonomickým podmínkám.

> Cena za integraci V.I.E ve firmě
Toto ocenění se uděluje společnosti, které zapojení mladého spolupracovníka v rámci programu V.I.E. 
přineslo nové dovednosti, zdroje i růst.

Více informací

https://www.chambre.cz/cs/ceny-fcok.html
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 K dispozici typizovaná pozvánka, připravená k zaslání 
vašim klientům a partnerům
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 10 osob u stolu •
Přednostní registrace pro vás a vaše hosty •
Strategicky umístěný stůl s přednostním obsloužením 
(po hlavních partnerech) •

Stůl se jménem vaší společnosti (a logem) •
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FIREMNÍ NABÍDKA: 
STŮL SE JMÉNEM VAŠÍ SPOLEČNOSTI
Skvělá příležitost pozvat své nejdůležitější klienty a partnery na byznysovou akci oslavující francouzský 
životní styl a gastronomii! 
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