PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE
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DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL

Le thème du Prix de la CCFT en 2015 est la formation technique et le soutient des entreprises
tchèques y participant activement. Ce projet a pour objectif de récompenser ces entreprises mais
également d’informer le public de leurs succès et faire de la publicité à ces entreprises. Vu la quantité
et la qualité des articles et reportages publiés, cet objectif a été accompli.
Les articles s’inspirants des deux communiqués de presse, des interviews du directeur de la CCFT
Jaroslav Hubata-Vacek et des représentants des entreprises nominées ont paru dans les médias
économiques, professionnels et d’actualité clés du marché tchèque tels que Novinky.cz, Ekonom,
Respekt, MF E15, Radio Prague. La somme des parutions dans les médias tchèques et français fait
31 articles, dont la tonalité est dans la majorité des cas positive, dans quelques cas neutre. L’objectif
des prochaines éditions du Prix sera au minimum le même nombre de parutions, mais surtout
l’élargissement du spectre des médias atteints sur le marché tchèque.
L’hebdomadaire économique majeur Ekonom (63 000 lecteurs par parution) a publié une double page
sur les réussites des entreprises lauréates dans le cadre du partenariat médiatique. Le sujet du Prix
de la CCFT est apparu sur le portail d’information tchèque le plus consulté, Novinky.cz (4 millions
visites par jour) et trois fois dans Technický týdeník (Hebdomadaire technique). Les articles
mentionnés contiennent des informations détaillées sur le soutien de la formation technique et sur le
projet du Prix de la CCFT tout en citant des représentant des entreprises lauréates. Techmagazín a
présenté le sujet sous forme d’interview avec J. Hubata-Vacek, de même que la version francophone
de Radio Prague, également partenaire du Prix. Des rubriques société de l’hebdomadaire Ekonom et
du quotidien Mladá Fronta E15 ont parlé du Prix de la CCFT.
L’événement a également été relayée sur plusieurs sites institutionnels, par exemple ceux de
l’Ambassade de France à Prague, Confédération de l’industrie et du transport de la RT, Národní ústav
pro vzdělávání (Institut national de la formation) ou sur le portail BusinessInfo.cz de l’agence Czech
Trade.
….
Tématem Ceny FČOK pro rok 2015 bylo technické vzdělávání a podpora českých firem, které se na
něm aktivně podílejí. Cílem projektu bylo tyto firmy nejen formálně ocenit, ale zároveň o jejich
úspěších informovat veřejnost a zajistit jim dílčí publicitu. Tento cíl můžeme z hlediska kvality a počtu
mediálních výstupů považovat za splněný.
Články vycházející ze dvou vydaných tiskových zpráv a z rozhovorů s ředitelem FČOK Jaroslavem
Hubatou-Vackem a s představiteli nominovaných společností se objevily v klíčových ekonomických,
zpravodajských a odborných titulech na českém trhu (např. Novinky.cz, Ekonom, Respekt, MF E15,
Radio Praha. Celkem se v českých a francouzských médiích objevilo 31 výstupů, jejichž tonalita byla
v naprosté většině pozitivní, popř. neutrální. Úkolem pro další ročníky bude vedle dosažení nejméně
stejného počtu výstupů obsáhnout širší spektrum médií na českém trhu.
Přední ekonomický týdeník Ekonom (čtenost 63 000/vydání) věnoval v rámci mediálního partnerství
celou dvoustranu příběhům oceněných firem. Téma Ceny FČOK se objevilo na nejčtenějším českém
zpravodajském portálu Novinky.cz (4 miliony návštěv denně) a třikrát v Technickém týdeníku.
Uvedené výstupy přinesly detailní informace o problematice podpory technického vzdělávání a o
projektu Ceny FČOK s uvedením citací zástupců oceněných firem. Techmagazín představil téma a
záměr Ceny FČOK formou rozhovoru s J. Hubatou-Vackem, stejně tak frankofonní vysílání Radia
Praha. Cenám FČOK se také věnovaly společenské rubriky týdeníku Ekonom a deníku Mladá Fronta
E15.
Výstupy byly umístěny také na několika institucionálních portálech, např. na webu Francouzského
velvyslanectví v Praze, Svazu průmyslu a dopravy ČR, portále agentury Czech Trade BusinessInfo.cz
a Národního ústavu pro vzdělávání.

I. VÝZVA K PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SOUTĚŽE O CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ
OBCHODNÍ KOMORY
/ LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR LA CANDIDATURE DES ENTREPRISES
POUR LE PRIX DE LA CCFT
Od 13. dubna do 2. června 2015 / Du 13 avril au 2 juin 2015
1) články a inzerce v partnerských médiích a institucích
/ articles et insertions publicitaires dans les médias et institutions partenaires
-

ekonom (9. 4. 2015)
Respekt (13. 4. 2015)
Hospodářské noviny (10. 4. 2015)
Radio Praha: La Chambre de commerce franco-tchèque va récompenser les entreprises
impliquées dans le soutien à l’enseignement professionnel (21. 4. 2015)
Radio Praha : La Chambre de commerce franco-tchèque souhaite que les PME adoptent
une attitude proactive (28. 4. 2015)
Svaz průmyslu a dopravy České republiky: Ceny Francouzsko-české obchodní komory
(7. 5. 2015)
Svaz průmyslu a dopravy České republiky: Prezident SP ČR předá Cenu Francouzskočeské obchodní komory (1. 6. 2015)

2) články v tisku
/ articles dans les médias
-

Novinky.cz: Francouzsko-česká komora podpoří technické vzdělávání (23. 4. 2015)
Technický týdeník: Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání (5. 5. 2015)
Národní informační centrum pro mládež: Francouzsko-česká obchodní komora ocení
firmy, které podporují technické vzdělávání (15. 4. 2015)
Business info: Cena Francouzsko-české komory cílí na firmy podporující technické
vzdělání (15. 4. 2015)
elogistika.info: Soutěž pro firmy podporující technické vzdělávání (20. 4. 2015)
Národní ústav pro vzdělávání: Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání (5.
5. 2015)

3) Komunikační nástroje FČOK
/ Les moyens de communications de la CCFT
-

webové stránky / Le site web www.ccft-fcok.cz
Portál aktualit FČOK News / Portail d’actualités CCFT News
časopis Contact / Magazine Contact
Newsletter
Facebook
Linked-in
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II. OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDSTAVENÍ LAUREÁTŮ CEN FRANCOUZSKO-ČESKÉ
OBCHODNÍ KOMORY
/ ANNONCE DES RESULTATS DU PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCOTCHEQUE
Od 2. června do 20. července 2015 / Du 2 juin au 20 juillet 2015
1) články a inzerce v partnerských médiích a institucích
/ articles et insertions publicitaires dans les médias et institutions partenaires
-

Hospodářské noviny (15. 6. 2015)
Ekonom (18. 6. 2015)
ekonom : Podniky se perou o studenty (18. 6. 2015)
ekonom : Ceny za nejlepší spolupráci firem a škol (11. 6. 2015)
Radio Prague: Remise des prix de la Chambre de commerce franco-tchèque ce mardi
soir (2. 6. 2015)
Radio Prague: La Chambre de commerce franco-tchèque a récompensé les entreprises
impliquées dans le soutien à l’enseignement professionnel (3. 6. 2015)

2) Články publikované v českém a francouzském tisku a na internetu
/ Articles publiés dans la presse tchèque et française et sur internet
-

Techmagazín: Odklon od průmyslu a řemesel je ochuzením společnosti (11. 6. 2015)
Mladá fronta E15: Byznys a výuka (22. 6. 2015)
Technický týdeník: Ocenění firmám, které myslí na svou budoucnost a věnují se podpoře
školství (30. 6. 2015)
France monde express: La CCIF République tchèque décerne des prix aux entreprises
pour leur coopération avec des lycées professionnels (15. 6. 2015)
Ambassade de France à Prague, france.cz (11. 6. 2015)
Průmysl.cz: FČOK ocenila firmy za spolupráci se středními školami (4. 6. 2015)
Turnovsko v akci: Mecenáš „šperkárny“ byl oceněn Francouzsko-českou obchodní
komorou (8. 6. 2015)
Světlo, časopis pro světlo a osvětlení: Cena Francouzsko-české obchodní komory pro
českého výrobce svítidel (18. 6. 2015 )
Elkovo Čepelík: Cena Francouzsko-české obchodní komory (3. 6. 2015)
ESL, a.s.:INVYSYS uspěl v prestižní soutěži FČOK (3. 6. 2015)
Čermák a Hrachovec: Nominace společnosti na cenu Francouzsko-české obchodní
komory (3. 6. 2015)
Business info: Firmy převzaly ocenění za práci se středními školami (4. 6. 2015)

3) Komunikační nástroje FČOK
/ Les moyens de communications de la CCFT
-

webové stránky / Le site web www.ccft-fcok.cz
Portál aktualit FČOK News / Portail d’actualités CCFT News
časopis Contact / Magazine Contact
Newsletter
Facebook, Linked-in
Bulletin

4) Videozáznam slavnostního večera
/ Vidéo
-

https://www.youtube.com/watch?v=qcAyQUcX2Mo
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TITRE / TITULEK

INZERCE: Cena pro firmy aktivně podporující technické vzdělávání
INSERTION PUBLICITAIRE : Prix pour les entreprises qui soutiennent
activement l’enseignement technique

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

ekonom, Respekt, Hospodářské noviny
9. 4. 2015, 13. 4. 2015, 10. 4. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Téma: příběhy úspěchu
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TITRE / TITULEK

Podniky se perou o studenty
Les entreprises combattent pour les étudiants

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

ekonom
18. 6. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Téma Spolupráce se školami
AUTEUR / AUTOR

Eva Hníková

Šikovní zaměstnanci se stali nedostatkovým zbožím. Průmyslové podniky proto investují
stále více času i peněz do lovu posil už na školách. „Sídlíme v Praze a tady středoškoláci
chtějí bohužel pracovat mimo technické obory,“ říká Norbert Dolejš ze společnosti Latecoere
Czech Republic vyrábějící dveře a další díly pro velká dopravní letadla. Firma proto začala
komplexněji spolupracovat se školami.
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TITRE / TITULEK

Francouzsko-česká komora podpoří technické vzdělávání
La Chambre franco-tchèque va soutenir la formation technique

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Novinky.cz

LIEN / ODKAZ

http://www.novinky.cz/kariera/367631-francouzsko-ceska-komorapodpori-technicke-vzdelavani.html

23. 4. 2015

Aktivní zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání je jednou z klíčových cest, jak zlepšit
stávající nedostatek a kvalitu absolventů technických oborů. Francouzsko-česká obchodní
komora (FČOK ) se proto rozhodla ocenit ty firmy, které se podílejí na přípravě
kvalifikovaných absolventů vlastními vzdělávacími programy či spoluprací s odbornými
školami.
Ceny FČOK jsou součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání. Soutěžící se mohou
přihlašovat do 7. května 2015 na registračním webu www.ccft-fcok.cz/prix. Vedle hlavního
organizátora cen, Francouzsko-české obchodní komory, podpoří projekt také institucionální a
firemní partneři – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Komerční banka a Veolia.
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TITRE / TITULEK

Odklon od průmyslu a řemesel je ochuzením společnosti
S’éloigner de l’industrie et de l’artisanat est un appauvrissement
de la société

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Techmagazín
11. 6. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Interview
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TITRE / TITULEK

Prezident SP ČR předá Cenu Francouzsko-české obchodní
komory
Le président de la Confédération de l’industrie va décerner le prix
de la Chambre de commerce franco-tchèque

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

LIEN / ODKAZ

http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/8422-prezident-sp-crpreda-cenu-francouzsko-ceske-obchodni-komory

1. 6. 2015
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TITRE / TITULEK

La Chambre de commerce franco-tchèque souhaite que les PME
adoptent une attitude proactive
Francouzsko-česká obchodní komora: Malé a střední podniky by
měly být aktivnější

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Radio Praha
28. 4. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Faits et événements - Formation professionnelle
LIEN / ODKAZ

http://www.radio.cz/fr/article/442683
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TITRE / TITULEK

Ceny za nejlepší spolupráci firem a škol
Prix pour la meilleure coopération des entreprises et des écoles

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

ekonom
11. 6. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Společnost
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TITRE / TITULEK

Byznys a výuka
Le business et l’enseignement

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Mladá fronta E15
22. 6. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Společnost
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TITRE / TITULEK

Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání
Une compétition pour des entreprises qui soutiennent activement
la formation technique

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Technický týdeník
5. 5. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Informujeme
LIEN / ODKAZ

http://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/soutez-pro-firmyktere-podporuji-technicke-vzdelavani_31285.html

Francouzsko-česká obchodní komora udělí ceny firmám, kterým není lhostejná budoucnost
českého technického vzdělávání a aktivně se podílejí na přípravě kvalifikovaných absolventů
vlastními vzdělávacími programy či spoluprací s odbornými školami. Právě proaktivní
zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání je jednou z klíčových cest, jak zlepšit stávající
nedostatek a kvalitu absolventů technických oborů. Vedle hlavního organizátora cen,
Francouzsko-české obchodní komory, podpoří projekt také institucionální a firemní partneři Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Komerční banka a Veolia.
Soutěž je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání.
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TITRE / TITULEK

Francouzsko-česká obchodní komora ocení firmy, které podporují
technické vzdělávání
Récompense pour les entreprises qui s’occupent de leur avenir et
soutiennent l’éducation technique

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Národní informační centrum pro mládež

LIEN / ODKAZ

http://www.nicm.cz/francouzsko-ceska-obchodni-komora-ocenifirmy-ktere-podporuji

15. 4. 2015
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TITRE / TITULEK

Ocenění firmám, které myslí na svou budoucnost a věnují se
podpoře školství
Récompense pour les entreprises qui s’occupent de leur avenir et
soutiennent l’éducation

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Technický týdeník
30. 6. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA Informujeme
LIEN / ODKAZ

http://www.technickytydenik.cz/rubriky/aktualni-cislo/aktualniobsah/oceneni-firmam-ktere-mysli-na-svou-budoucnost-a-venujise-podpore-skolstvi_31426.html
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TITRE / TITULEK

La CCIF République tchèque décerne des prix aux entreprises
pour leur coopération avec des lycées professionnels
FČOK udělila cenu firmám za spolupráci se středními školami

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

France monde express

LIEN / ODKAZ

http://www.francemondexpress.fr/evenements/article/n/60263/lachambre-de-commerce-franco-tcheque-a-decerne-les-prix-auxentreprises-pour-leur-cooperation-a/

15. 6. 2015

Stránka 17 z 34

TITRE / TITULEK

Cena Francouzsko-české komory cílí na firmy podporující
technické vzdělání
Le prix de la CCFT vise les entreprises qui soutiennent la
formation technique

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Business info

LIEN / ODKAZ

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cena-francouzsko-ceskekomory-cili-na-firmy-podporujici-technicke-vzdelani-63664.html

15. 4. 2015
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TITRE / TITULEK

Vyhlášení výsledků cen Francouzsko-české obchodní komory pro
firmy aktivně podporující technické a odborné vzdělávání
(2. června 2015)
Remise des prix de la Chambre de commerce franco-tchèque pour
les entreprises qui soutiennent activement l’enseignement
technique et professionnel (2 juin 2015)

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Ambassade de France à Prague, france.cz

LIEN / ODKAZ

http://www.france.cz/Vyhlaseni-vysledku-cen-Francouzsko-ceskeobchodni-komory-pro-firmy-aktivne-4798

11. 6. 2015
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TITRE / TITULEK

FČOK ocenila firmy za spolupráci se středními školami
La CCFT récompense les entreprises pour leur coopération avec
des lycées professionnels

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Průmysl.cz

LIEN / ODKAZ

http://www.prumysl.cz/fcok-ocenila-prumyslove-firmy-zaspolupraci-se-strednimi-skolami/

4. 6. 2015
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TITRE / TITULEK

Soutěž pro firmy podporující technické vzdělávání
Concours pour les entreprises qui soutiennent la formation
technique

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

elogistika.info

LIEN / ODKAZ

http://www.elogistika.info/soutez-pro-firmy-podporujici-technickevzdelavani/

20. 4. 2015
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TITRE / TITULEK

La Chambre de commerce franco-tchèque va récompenser les
entreprises impliquées dans le soutien à l’enseignement
professionnel
Francouzsko-česká obchodní komora ocení společnosti, které se
zapojily do podpory odborného vzdělávání

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Radio Praha
21. 4. 2015

RUBRIQUE / RUBRIKA économie / commerce
LIEN / ODKAZ

http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/la-chambre-decommerce-franco-tcheque-va-recompenser-les-entreprisesimpliquees-dans-le-soutien-a-lenseignement-professionnel
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TITRE / TITULEK

Firmy převzaly ocenění za práci se středními školami
Les entreprises ont été récompensées pour leur coopération avec
des lycées professionnels

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Business info

LIEN / ODKAZ

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/firmy-prevzaly-oceneni-zapraci-se-strednimi-skolami-65414.html

4. 6. 2015
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TITRE / TITULEK

Ceny Francouzsko-české obchodní komory
Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Svaz průmyslu a dopravy ČR
7. 5. 2015
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TITRE / TITULEK

Mecenáš „šperkárny“ byl oceněn Francouzsko-českou obchodní
komorou
Le mécène de « šperkárna » fut récompensé par la Chambre de
commerce franco-tchèque

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Turnovsko v akci

LIEN / ODKAZ

http://turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2015060011

8. 6. 2015
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TITRE / TITULEK

Cena Francouzsko-české obchodní komory pro českého výrobce
svítidel
Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque pour un
fabricant tchèque des systèmes d’éclairage

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Světlo, časopis pro světlo a osvětlení

LIEN / ODKAZ

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/aktualita/cenafrancouzsko-ceske-obchodni-komory-pro-ceskeho-vyrobcesvitidel--2121

18. 6. 2015
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Cena Francouzsko-české obchodní komory
Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Elkovo Čepelík, webové stránky firmy

LIEN / ODKAZ

http://www.elkovo-cepelik.cz/aktuality/cena-francouzsko-ceskeobchodni-komory

3. 6. 2015
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INVYSYS uspěl v prestižní soutěži FČOK
INVYSYS a gagné le concours prestigieux de la CCFT

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

ESL, a.s., webové stránky firmy

LIEN / ODKAZ

http://www.esl.cz/

3. 6. 2015
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Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání
Une compétition pour des entreprises qui soutiennent activement
la formation technique

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Národní ústav pro vzdělávání

LIEN / ODKAZ

http://www.nuv.cz/pospolu/soutez-pro-firmy-ktere-podporujitechnicke-vzdelavani

5. 5. 2015
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Nominace společnosti na cenu Francouzsko-české obchodní
komory
Nomination de la société pour le prix de la Chambre de commerce
franco-tchèque

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Čermák a Hrachovec, webové stránky firmy

LIEN / ODKAZ

http://www.cerhra.cz/novinky/nominace-spolecnosti-na-cenufrancouzsko-ceske-obchodni-komory/

3. 6. 2015
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INZERCE: Laureáti Ceny FČOK 2015
INSERTION PUBLICITAIRE : Lauréats du Prix de la CCFT 2015

SOURCE / ZDROJ
DATE / DATUM

Hospodářské noviny, ekonom
15. 6. 2015, 18. 6. 2015
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Les publications par la CCFT / Články vydané FČOK
Magazine Contact / Časopis Contact
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Portail d’actualités CCFT News / Portál aktualit FČOK News
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Une vidéo de la remise des prix sur YouTube

/ Video ze slavnostního vyhlášení Ceny FČOK na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qcAyQUcX2Mo

Bulletin

Stránka 34 z 34

