PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY
Článek 1: Předmět soutěže
§ 1. Cena FČOK je udělována firmám, které se věnují podpoře středního odborného vzdělávání a
učňovského školství. Laureáty tak budou firmy, které založily a provozují vlastní střední odbornou
školu nebo střední odborné učiliště nebo finančně podporují konkrétní obor / program na střední
odborné škole nebo učilišti.
Cena bude udělena také tzv. inovátorovi v oblasti středního odborného vzdělávání, tedy subjektu,
který inovativním způsobem přispívá k popularizaci či zkvalitnění odborného vzdělávání mládeže a k
uplatnění absolventů odborných škol v praxi.
Projekty budou předloženy odborné porotě, která zvolí vítěze v každé z vyhlášených kategorií.
§ 2. Porota zvolí vítěze v každé z následujících kategorií:
1/ Spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti
2/ Spolupráce členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory se střední odbornou
školou nebo učilištěm
3/ Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání

Článek 2: Podmínky a formální pravidla pro účast v soutěži
§ 1 Soutěže se mohou zúčastnit společnosti a veškeré další organizace působící v českém kontextu,
s výjimkou členů poroty a partnerských společností a médií.
§ 2. Přihlášení do soutěže je bezplatné. Pro účast ve všech kategoriích je třeba vyplnit přihlášku.
Tento formulář si lze vyzvednout v kanceláři Francouzsko-české obchodní komory nebo stáhnout na
webové stránce www.ccft-fcok.cz/prix a odeslat e-mailem na zrala@ccft-fcok.cz či poštou na adresu
Francouzsko-české obchodní komory, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, a to do
7. května 2015 (rozhodné datum je datum poštovního razítka).
§ 3. Přihlášku a přiloženou dokumentaci lze vypracovat buď v českém, nebo francouzském jazyce.
Celá přihlášková dokumentace musí obsahovat následující podklady:
–
–
–

Vyplněný a podepsaný přihláškový formulář
Dokumentace k prezentované spolupráci se SOŠ či SOU
fotodokumentace, studie, atd.)
Stručné vyjádření ředitele SOŠ či SOU k probíhající spolupráci

(související

grafy,

§ 4. V případě neúplné přihláškové dokumentace si porota vyhrazuje právo takovou přihlášku vyřadit.
§ 5. Účastníci se zavazují k tomu, že v duchu transparentnosti a spolupráce zodpoví veškeré otázky,
které jim porota položí v souvislosti s eventuální nominací.
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§ 6. Porota se zavazuje, že bude se všemi získanými informacemi nakládat v souladu s českým
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Článek 3 : Výběrová kritéria pro jednotlivé kategorie
§ 1. Spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti:
–

–
–

Laureátem může být společnost působící v průmyslu nebo stavebnictví, která založila a
provozuje vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo finančně
podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti
Spolupráce byla zahájena po roce 2000 včetně
Spolupráce trvá nejméně 3 roky

§ 2. Spolupráce členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory se střední odbornou
školou nebo učilištěm:
–

–

Laureátem může být členská společnost Francouzsko-české obchodní komory, která založila
a provozuje vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo finančně
podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti
Spolupráce trvá nejméně 3 roky

§ 3. Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání:
–
–

Subjekt, který inovativním způsobem přispívá k popularizaci či zkvalitnění odborného
vzdělávání mládeže a k uplatnění absolventů odborných škol v praxi.
Laureátem mohou být společnosti, neziskové nebo příspěvkové organizace, školy, instituce
nebo jednotlivci

§ 4. Porota si vyhrazuje právo udělit Zvláštní cenu poroty, která nespadá do žádné z kategorií.
Článek 4: Složení poroty









Předseda poroty: Constantin Kinský, předseda FČOK
Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel FČOK
Martin Pospíšil, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Iveta Ocásková, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví, Komerční banka, a. s.
Libor Machan, generální ředitel Institutu environmentálních služeb, Veolia
Vladimíra Michnová, HR Manager, LINET spol. s r.o.
Robert Kudrna, HR Manager CE, Saint-Gobain Services s.r.o.
Martina Mašková, vedoucí programu, Český rozhlas Plus
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Článek 5: Postup při výběru vítězů kategorií
§ 1. Po uzávěrce zasílání přihlášek, v týdnu od 11. května 2015, zašle FČOK porotě veškerou
dokumentaci obdrženou od kandidátů ve všech kategoriích.
§ 2. Udělením souhlasu s účastí v soutěži o Cenu Francouzsko-české obchodní komory nominovaný
účastník souhlasí také s tím, že v případě potřeby poskytne porotě údaje o společnosti a jakékoli další
údaje, které souvisí s jeho nominací a umožní konečné vyhodnocení jeho kandidatury.
§ 3. Každý člen poroty vybere a oznámkuje 3–5 projektů v každé kategorii. Nad takto vybranými
projekty se porota sejde v týdnu od 18. května 2015, aby vybrala jednoho vítěze v každé kategorii.
Porota se nejprve poradí a poté přistoupí k volbě, při níž je potřebná dvoutřetinová většina hlasů.
Předseda poroty je pověřen vyhlášením výsledků hlasování.

Článek 6: Slavnostní předání cen
§ 1. Vítězové se zavazují k účasti na slavnostním předání cen, které se bude konat dne
2. června 2015 v Praze.
§ 2. Každý z vítězů obdrží při této příležitosti jedinečnou trofej, která byla navržena a zhotovena
speciálně pro Cenu Francouzsko-české obchodní komory 2015.

Článek 7 : Informatika & svobody, závazek mlčenlivosti a ochrana autorských práv
§ 1. Informace o jednotlivých účastnících, které budou shromážděny během pořádání tohoto ročníku
Ceny Francouzsko-české obchodní komory, budou zpracovávány v souladu s francouzským zákonem
„Informatika a svobody“ ze dne 6. ledna 1978, jakož i v souladu s českým zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Vítězové a nominovaní účastníci berou na vědomí, že údaje, které se jich
týkají a které jsou uchovávány během soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní komory, jsou
nezbytné k vyhodnocení jejich nominace. Dále souhlasí s tím, aby pořadatelé využili těchto údajů
v rámci komunikačních kampaní, které budou součástí této soutěže.
§ 2. Všichni účastníci mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, jakož i na jejich opravu a
odstranění, a mohou tohoto práva využít prostřednictvím písemné žádosti zaslané na adresu
Francouzsko-české obchodní komory.
§ 3. Veškerá rozhodnutí poroty zůstanou přísně utajená až do samotného předání cen. Každý z členů
poroty se zavazuje svým podpisem na čestném prohlášení, že bude dodržovat tento závazek
mlčenlivosti a že bude jednat zcela samostatně ve vztahu k firemním, mediálním a finančním
partnerům této soutěže.
§ 4. V zájmu zajištění ochrany práv duševního vlastnictví účastníků soutěže musí tito ve své
přihláškové dokumentaci uvést, že předložili žádost o registraci práva na ochranu duševního
vlastnictví u Úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví. V takovém případě bude obsah přihláškové
dokumentace považován za důvěrný (tj. nebude zveřejněn), a to až do doby předložení technické
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dokumentace pro účely ochrany podle zákona č. 527/1990 Sb. nebo zákona č. 478/1992 Sb., nejdéle
však do doby jednoho roku od podání přihlášky do soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní
komory. Kdokoli, kdo se seznámí s některou z informací obsažených v přihláškové dokumentaci, se
zavazuje, že ji nepředá třetím osobám, vyjma osob, kterých se to v rámci soutěže týká. Francouzskočeská obchodní komora zaručuje účastníkům soutěže ochranu jejich autorských práv v souladu s
příslušnými právními předpisy.

Článek 8: Uložení pravidel a právo na odvolání
§ 1. Tato pravidla jsou k dispozici v kanceláři Francouzsko-české obchodní komory. Tato pravidla lze
zaslat komukoli, kdo o to požádá.
§ 2. V případě nesouhlasu je možno podat odůvodněné odvolání dopisem zaslaným na následující
adresu: Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory, Pobřežní 3, 186 00
Praha 8, Česká republika.

V Praze dne 2. dubna 2015
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