
 

CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ 
OBCHODNÍ KOMORY 2015 
 
 

Cíle a motivace 
 
Francouzsko-česká obchodní komora v letech 2008 a 2009 vyhlásila a udělila ceny společnostem a osobnostem za 

nejkvalitnější projekty v oblasti společenské odpovědnosti. V loňském roce bylo jako hlavní téma vybráno odpovědné, 

transparentní a inovativní čerpání evropských fondů. 

 

Od počátku udělování cen bylo cílem FČOK reagovat na oblasti, kde se setkávají zájmy veřejné správy a korporátní sféry 

s občanskou společností a ukazovat na oblasti upozaděné či opomíjené. Hlavním cílem pak je zviditelňovat příklady 

firem, které správně identifikovaly slabá místa v systému a dokázaly najít pozoruhodná či inovativní řešení a uvést je do 

praxe. Zásadním aspektem udělování cen FČOK je následná medializace nejkvalitnějších projektů a iniciativ a snaha 

pozitivně inspirovat další společnosti a veřejnost.  

 

Pro rok 2015 zvolila Francouzsko-česká obchodní komora problematiku středního odborného vzdělávání a učňovského 

školství. Česká republika patří historicky k zemím s vysokým podílem průmyslu na celkovém HDP. Zatímco opěvujeme a 

veřejně proklamujeme kvalitu zdejší průmyslové výroby, dochází v posledních dvaceti letech k postupnému poklesu 

zájmu o tradiční průmyslové profese a řemesla a přesunu mladší generace do oblasti služeb.  

Má-li si Česká republika dlouhodobě udržet vysokou úroveň průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je více než žádoucí 

usilovat o propagaci a popularizaci tradičních průmyslových profesí. Již dnes řada výrobních závodů upozorňuje na 

nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v oblasti kvalifikovaných absolventů technických oborů.  

Francouzsko-česká obchodní komora si klade za cíl zviditelnit příklady malých a středních firem, které myslí na svou 

budoucnost a intenzivně se věnují podpoře středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Cílem je motivovat 

další výrobní a průmyslové společnosti ke spolupráci se středními školami, aby se zapojily do procesu vzdělávání a 

formování budoucích kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.  

Téma Cen FČOK 2015 bude navazovat na průzkum mezi českými malými a středními podniky na stejné téma. 

Zveřejnění výsledků průzkumu proběhlo na tiskové konferenci v únoru 2015.  

 

Termín: 2. června 2015 
 
Kategorie  
 

1) Spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti  

a. Laureátem může být společnost působící v průmyslu nebo stavebnictví, která  

i. založila a provozuje vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo 

ii. finančně podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti 

b. Spolupráce byla zahájena po roce 2000 včetně 

c. Spolupráce trvá nejméně 3 roky  

 

2) Spolupráce členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory se střední odbornou školou nebo 

učilištěm 

a. Laureátem může být členská společnost Francouzsko-české obchodní komory, která  

i. založila a provozuje vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo 

ii. finančně podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti 

b. Spolupráce trvá nejméně 3 roky  

 



 

3) Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání 

a. Subjekt, který inovativním způsobem přispívá k popularizaci či zkvalitnění odborného vzdělávání 

mládeže a k uplatnění absolventů odborných škol v praxi.  

b. Laureátem mohou být společnosti, neziskové nebo příspěvkové organizace, školy, instituce nebo 

jednotlivci.  

 

Porota: 9 členů 
 

- Předseda a ředitel FČOK 

- Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu – bude potvrzeno 

- Zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR – bude potvrzeno 

- Zástupce partnerských společností 

- Zástupci jedné české společnosti 

- Zástupce jedné francouzské společnosti působící na českém trhu 

- Novinář zastupující významné české ekonomické periodikum (Hospodářské noviny, Ekonom, Euractiv.cz, Česká 

televize …) 

 

 

Hosté slavnostního předávání 

 300 osob 

 Premiér, ministři české vlády, velvyslanec Francie a dalších členských zemí EU, diplomaté  

 Zástupci partnerských institucí a společností 

 Zástupci nominovaných společností v jednotlivých kategoriích 

 Ředitelé a nejvyšší představitelé členských společností FČOK  

 Představitelé významných českých, francouzských a mezinárodních společností 

 Představitelé a zástupci středních odborných škol a učilišť, vysokých škol 
 

Propagace cen  
 

 Mediální propojení Cen komory, FČOK a partnerů s tématem popularizace středního odborného 
vzdělávání a učňovského školství 

 Komunikační kampaň předcházející udílení cen 
o Inzerce a upoutávky v celostátních, odborných a internetových médiích 
o Mediální partneři Cen FČOK 
o Komunikační prostředky FČOK (Contact, Newsletter, web, FČOK News, direct mailing) 
o Internetové stránky a publikace institucionálních partnerů Cen komory 2015 

 V průběhu akce  
o Rollupy a propagační materiály partnerů Cen komory 
o Oslovení novinářské obce k účasti na Cenách komory  

 Po skončení předávání cen 
o Výstupy v celostátních a regionálních médiích, ekonomicky i všeobecně zaměřených 
o Využití v komunikačních prostředcích FČOK 
o Výstupy v publikacích mediálních a institucionálních partnerů 
o Výstupy ve francouzských médiích 

 

 


