
Ocenění podnikatelských aktivit
subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením

Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  ve  spolupráci  s Asociací  zaměstnavatelů  zdravotně
postižených ČR a Vládním výborem pro zdravotně postižené občany oceňuje podnikatele,
fyzické a právnické osoby, kteří v hodnoceném roce výrazným způsobem přispěli k vytváření
rovných příležitostí, seberealizaci a pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením a
příkladným  způsobem  přispěli  k nezávislosti  a ekonomické  i  sociální  integraci  zdravotně
znevýhodněných osob v ČR. 

Ročník 2008 byl třetí.

Ocenění  předával  v zastoupení  ministra  průmyslu  a  obchodu  jeho  náměstek  Ing.  Luboš
Vaněk.  Předávání  cen  bylo  součástí  Slavnostního  večera  k Mezinárodnímu  dni  osob  se
zdravotním postižením v Lichtenštejnském paláci na Kampě, 12. prosince 2008.

V     kategorii Právnické osoby a podnikatelé, zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním  
postižením:  (dvě ocenění)

Společnost  IDEA CZ – chráněné dílny, s.r.o., Ústí nad Labem.

Společnost patří  k největším zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením v Ústeckém
kraji.  Z 90 zaměstnanců je 70 se zdravotním postižením. Podniká v oblasti  služeb, např.:
rozvoz  a poskytování  závodního stravování,  pořádání  svatebních  hostin,  seminářů,  praní,
mandlování  a  ruční  žehlení  prádla,  zakázkové  šití  uniforem,  výroba  keramiky,  vánočního
cukroví a další činnosti v oblasti vzdělávání. 

Výrobní družstvo OTAVA, Písek

Vzniklo již  v roce 1952. Je ryze českým subjektem, nemá žádné dceřinné společnosti  ani
organizační složku v zahraničí a je plně majetkem členů družstva. Hlavní závod je v Písku,
další  provozovny  jsou  v Prachaticích,  Lhenicích,  Volarech,  Českém  Krumlově,  Milevsku



a Strakonicích. Při dobrém managementu může i tradiční zaměstnavatel udržet profesionální
úroveň  v  tak  náročném oboru,  jako  je  výroba  kabelových  svazků,  cívek,  kovových  dílů
a balení  výrobků  pro  automobilový  a  moto  průmysl.  Družstvo  zaměstnává  celkem
574 pracovníků, z nichž je 390 osob se ZP

V     kategorii Právnické osoby a podnikatelé - ostatní    

OSVĚTLENÍ ČERNOCH s.r.o., Praha 9

Pan Jakub Černoch je úspěšným podnikatelem v oblasti výroby svítidel s vysokým krytím pro
obráběcí stroje. Nabídka svítidel na stroje zahrnuje jak halogenová, tak zářivková svítidla,
a jako poslední novinku i svítidla s LED [el é dé]. Díky vysokému krytí a robustní konstrukci
je  možné  tato  svítidla  použít  nejen  na  strojích,  ale  i  jako  vnější  osvětlení,  na  dopravní
prostředky a do bazénů. Firma zaměstnává celkem 18 pracovníků, z nichž 3 jsou osobami se
zvlášť těžkým zdravotním postižením. Za největší úspěch lze považovat skutečnost, že i přes
svůj  hendikep  se  dokáží  v této  oblasti  prosadit  jako  špičkoví  odborníci  a  udržet  si  tak
zajímavá pracovní místa.




