
 
 

 

Tisková zpráva JSRLZ, 2. prosince 2022 

Soutěž Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ ocení 

společensky odpovědné firmy   

Již ve středu 7. prosince 2022 Jihočeský pakt zaměstnanosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vyhlásí vítěze 3. ročníku soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“. Do té se letos 

přihlásilo 13 soutěžících. V každé ze tří kategorií bude vyhlášen jeden vítěz, který obdrží hodnotné 

ceny, jako je mediální prostor v Deníku či vzdělávání od partnerů soutěže. Na slavnostním předávání 

cen zazní také zajímavá přednáška od společnosti Trenkwalder o potenciálu zaměstnanců vyššího 

věku. 

„Z 13 přihlášených organizací a firem, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a problematika 

zaměstnávání starších lidí, vybrala odborná porota v každé kategorii jednoho vítěze. Všechny tři vítěze 

představíme na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční již ve středu 7. prosince od 13 hodin,“ říká 

Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je jedním 

z organizátorů soutěže. „Kromě slavnostního vyhlášení, které se uskuteční v sále Zastupitelstva 

Jihočeského kraje, také společnost Trenkwalder představí zajímavé informace o potenciálu 

zaměstnanců vyššího věku. Přednáška podložená daty s výhledem do budoucnosti představí možnosti 

zaměstnavatelů, jak se připravit na změny na trhu práce, který již nyní ovlivňuje problematika stárnutí 

obyvatelstva,“ doplňuje Dana Feferlová.   

Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. Organizátoři, kterými jsou 

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Ministerstvo práce a sociálních věcí předají na 

slavnostním vyhlášení prestižní ocenění, ale také zajímavé ceny, které do soutěže vložila řada partnerů. 

Jedná se například o mediální prostor v Deníku a zpravodaji Jihočeský podnikatel či vzdělávání 

od společnosti Holistic management s.r.o. 

Cílem 3. ročníku soutěže je nejen ocenit firmy, které jdou příkladem v oblasti zaměstnávání osob 

starších 55 let, ale také inspirovat ostatní společnosti, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči 

o své zaměstnance. Snahou organizátorů je spolu s šířením dobré praxe zaměstnání osob starších 55 

let také otevírat debatu o problematice stárnutí obyvatel, jejích důsledcích a dopadech na trh práce. 

Soutěž byla v tomto roce vyhlášena 20. dubna 2022 a zájemci mohli přihlášky podávat do konce 

července letošního roku. Odborná porota pak ve vyplněném registračním dotazníku posuzovala 

zpracované odpovědi týkající se personální strategie, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační 

spolupráce a zavádění výhod pro zaměstnance 55 a více let.  

Již v příštím týdnu se tedy uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže. Záštitu ocenění “Společnost přátelská 

zaměstnávání 55+” udělili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a 

uvolněná členka Rady Jihočeského kraje Lucie Kozlová. Soutěž je podpořena také projektem 

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje Ministerstvo práce a sociální věcí.  

 

  



 
 

 

Do soutěže v jednotlivých kategoriích se přihlásily:  

Malé společnosti  

(do 49 zaměstnanců) 

Asociace jihočeských rodin z.s. 

Mapcentrum s.r.o. 

PROFIMEX,spol.s r.o. 

 

Střední společnosti  

(50–249 zaměstnanců) 

BaK production s.r.o. 

BaK systémy s.r.o. 

CENTES, spol. s r.o. 

Taconova Production s.r.o. 

TKP geo s.r.o. 

 

Velké společnosti  

(nad 250 zaměstnanců) 

ESSOX s.r.o. 

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice 

Vertiv Czech Republic s.r.o. 

Wienerberger s.r.o. 

 

Organizátoři soutěže: 
• Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Jihočeský pakt zaměstnanosti 

Partneři soutěže: 
• Deloitte Advisory s.r.o. 
• Krajská pobočka Úřadu práce v Českých Budějovicích 
• Jihočeská hospodářská komora 
• Regionální agrární komora Jihočeského kraje 
• Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihočeského kraje 
• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
• JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. 
• Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. 
• Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 
• Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s. 
• Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 
• Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje 
• Trenkwalder a.s. 
• Holistic management, s.r.o. 
• Virtual Lab, s.r.o. 
• Úspěšně do penze 

Mediální partneři soutěže: 
• Deník 
• Český rozhlas 
• Jihočeská televize 
• Jižní Čechy TEĎ (JcTEĎ.cz) 

• Za krásnější Vimperk – internetový magazín 



 
 

 

 
Kontakty: 

Ing. Michaela Sládková |projektová manažerka 

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.  

e-mail: sladkova@jsrlz.cz 

tel.: +420 602 454 395 

 

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. 

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (dále JSRLZ) je odbornou o rganizací 

zaměřenou na realizaci aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů a na zpracování analýz a šetření 

spojených s touto problematikou. JSRLZ byla založena v  roce 2005 Jihočeskou hospodářskou 

komorou (JHK) s cílem zajistit komunikaci a spolupráci mezi  regionálními aktéry trhu práce v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivity, které budou v  souladu s potřebami 

Jihočeského regionu. Posláním Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. je působit 

jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů a 

přispívat ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských 

zdrojů spolu s podněcováním, přípravou a realizací aktivit naplňujíc í klíčové priority v regionu. 

Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň   

Iniciátorem projektu Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Projekt se koná na podporu a rozšíření politiky přípravy na 

stárnutí napříč ČR, 2017–2020 Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících 

strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění.  
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