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12. červen 2018 

BISNODE OCENIL CEMENT HRANICE JAKO 
NEJSTABILNĚJŠÍ FIRMU V ČR

Bisnode letos již po deváté, v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100, zveřejnil 
100 nejstabilnějších českých firem. Hlavní cenu, prestižní ocenění CZECH Stability Award za 
rok 2017, získal výrobce cementu, akciová společnost Cement Hranice. Největší zastoupení 
v žebříčku mají firmy ze zpracovatelského průmyslu. Výsledky vycházejí z metodiky 
skóringového modelu Bisnode, který měří stabilitu jednotlivých společností. Model zároveň 
poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci, a to včetně predikce 
rizika úpadku firmy v následujících dvanácti měsících, což zákazníkům Bisnode pomáhá 
omezovat rizika v podnikání. 

V předchozích osmi letech byly oceněny společnosti OSTROJ, Asseco Central Europe, Jan Becher – 
Karlovarská Becherovka, VEBA textilní závody, IMPROMAT INT, Seznam.cz, DEZA a Metrostav. 

„Celkem 65 nejlépe hodnocených firem v rámci žebříčku TOP 100 CZECH Stability Award za rok 2017 
podniká v oblasti výroby, 11 z nich ve výrobě dílů a příslušenství pro motorová vozidla,“ říká ředitel 
Bisnode pro Českou republiku a Slovensko Jiří Skopový s tím, že podíl firem ze zpracovatelského 
průmyslu v žebříčku v posledních letech narůstá, meziročně se zvýšil o 15procentních bodů. 
„Důvodem je stále vynikající kondice tuzemské ekonomiky, nicméně již sledujeme náznaky 
zpomalování,“ dodal Jiří Skopový z Bisnode. Podle registrovaného sídla mají největší zastoupení firmy 
z Prahy (27 procent), Moravskoslezského (12 procent) a Středočeského (10 procent) kraje. 

„Nejlépe hodnocené společnosti mohou získat certifikát CZECH Stability Award, který vydává Bisnode 
ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100.  CZECH Stability Award je neprestižnější firemní 
ocenění v ČR, které svým držitelům přináší silný nástroj pro komunikování podnikatelských úspěchů 
vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, investorům, vlastníkům či konkurenci a tím zvyšuje jejich 
důvěryhodnost a prestiž na trhu,“ uzavřel ředitel Bisnode. 

Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100 k tomu dodává: „Dlouhodobě fungující projekt 
CZECH Stability Award a jeho pohled na pravděpodobnost budoucího vývoje jednotlivých firem je 
skvělým doplňkem žebříčků CZECH TOP 100, které vycházejí z dat, mapujících ekonomický vývoj 
firem v uplynulém období. Upřímně nás těší, že to obdobně vnímá i stále větší počet firem. 
 
Skóringový model Bisnode je založen na ekonometrických technikách, exaktní statistické analýze a 
principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik 
firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i 
negativní informace) a makroekonomická data. Model je vyvíjen tak, aby bylo dosaženo maximální 
výkonnosti, která je dána především kvalitou a rozsahem dat z databází Bisnode. 
 
Žebříček TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2017 podle CZECH Stability Award je přílohou 
této tiskové zprávy. 
 
 
Více informací poskytne:  
 
Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK 
Mobile: +420 606 744 909 
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com 
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TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating*  

* řazeno abecedně 

Zdroj: Bisnode 

 

Název společnosti IČ NACE Kraj 

A. Pöttinger, spol. s r.o. 
63249651 Výroba zemědělských a lesnických strojů Jihočeský kraj 

Accenture Services, s.r.o. 26449251 

Účetnické a auditorské činnosti, daňové 

poradenství Praha 

Adient Czech Republic k.s. 46711953 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Liberecký kraj 

Adient Strakonice s.r.o. 28085272 Tkaní textilií Jihočeský kraj 

Aircraft Industries, a.s. 27174841 

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí 

a souvisejících zařízení Zlínský kraj 

Alliance Healthcare s.r.o. 14707420 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky Praha 

Amazon Logistic Prague s.r.o. 01380991 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě Středočeský kraj 

Automotive Lighting s.r.o. 25133152 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení Vysočina 

Autoneum CZ s.r.o. 28783174 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Pardubický kraj 

Benteler Automotive Rumburk s.r.o. 25492080 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Ústecký kraj 

Benteler ČR s.r.o. 63145936 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Liberecký kraj 

Bidfood Czech Republic s.r.o. 28234642 

Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, 

nápoji a tabákovými výrobky Středočeský kraj 

Blumenbecker Prag s.r.o. 63072394 

Ostatní inženýrské činnosti a související 

technické poradenství j. n. Praha 

BORGERS CS spol. s r.o. 49787365 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Plzeňský kraj 

Brembo Czech s.r.o. 28599888 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Moravskoslezský kraj 

Cement Hranice, akciová společnost 15504077 Výroba cementu Olomoucký kraj 

Constellium Extrusions Děčín s.r.o. 18380654 Výroba a hutní zpracování hliníku Ústecký kraj 

ČD Cargo, a.s. 28196678 Železniční nákladní doprava Praha 

ČEVAK a.s. 60849657 Shromažďování, úprava a rozvod vody Jihočeský kraj 

ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 Rozvod elektřiny Ústecký kraj 

ČEZ, a. s. 45274649 Výroba elektřiny Praha 

DELIKOMAT s.r.o. 63475260 

Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a 

trhy Jihomoravský kraj 

Devro s.r.o. 27061973 

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a 

profilů Liberecký kraj 

DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 25683446 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě Moravskoslezský kraj 

DHL Information Services (Europe) 

s.r.o. 27080439 

Činnosti související se zpracováním dat a 

hostingem Praha 

http://www.bisnode.cz/


 

O Bisnode 
Bisnode umožňuje přijímat správná a chytrá rozhodnutí. Data a informace snadno měníme na komplexní poznatky, které firmám 
po celé Evropě usnadňují fungování jak ve strategických, tak i každodenních otázkách. Na 19 evropských trzích máme 2 500 
zaměstnanců a prostřednictvím partnerství s Dun & Bradstreet poskytujeme globální řešení založená na informacích o více než 
240 milionech firem z celého světa. Více na www.bisnode.cz 
 

Diebold Nixdorf s.r.o. 25784528 Poradenství v oblasti informačních technologií Praha 

Eberspächer  spol. s r.o. 48027812 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Středočeský kraj 

EGE, spol. s r.o. 15771695 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. Jihočeský kraj 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 47675896 Výroba elektřiny Moravskoslezský kraj 

Fehrer Bohemia s.r.o. 45280479 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Liberecký kraj 

GCE, s.r.o. 27110991 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro 

všeobecné účely j. n. Vysočina 

Globus ČR, k.s. 63473291 

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a 

tabákových výrobků v nespecializovaných 

prodejná Praha 

Groz-Beckert Czech s.r.o. 25179811 

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních 

výrobků a výrobků z usní Jihočeský kraj 

HENKEL ČR, spol. s r.o. 15889858 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky Praha 

Hyundai Motor Manufacturing Czech 

s.r.o. 27773035 Výroba motorových vozidel a jejich motorů Moravskoslezský kraj 

Johnson Controls Autobaterie spol. s 

r.o. 46709410 Výroba baterií a akumulátorů Liberecký kraj 

JULI Motorenwerk, s.r.o. 47909765 

Výroba elektrických motorů, generátorů 

a transformátorů Jihomoravský kraj 

JYSK s.r.o. 26760746 

Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními 

výrobky převážně pro domácnost ve specializov Praha 

KIEKERT-CS, s.r.o. 49284975 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. Pardubický kraj 

KLEIN automotive s.r.o. 47683228 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Olomoucký kraj 

KORDÁRNA Plus a.s. 27758711 

Výroba ostatních technických a průmyslových 

textilií Jihomoravský kraj 

Krajská zdravotní, a.s. 25488627 Ústavní zdravotní péče Ústecký kraj 

KSM Castings CZ a.s. 27172490 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů Liberecký kraj 

LEGO Production s.r.o. 26128209 Výroba her a hraček Středočeský kraj 

Lenzing Biocel Paskov a.s. 26420317 Výroba chemických buničin Moravskoslezský kraj 

LINDAB s.r.o. 49613332 

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů 

a souvisejících potrubních tvarovek Praha 

M.L.S. Holice, spol. s r. o. 47674270 

Výroba elektrických motorů, generátorů 

a transformátorů Olomoucký kraj 

METAL TRADE COMAX, a.s. 49684442 Výroba a hutní zpracování hliníku Středočeský kraj 

MICROSOFT s.r.o. 47123737 Poradenství v oblasti informačních technologií Praha 

Miele technika s.r.o. 26307391 

Výroba elektrických spotřebičů převážně 

pro domácnost Olomoucký kraj 

MITAS a.s. 00012190 

Výroba pryžových plášťů a duší, protektorování 

pneumatik Praha 

MOL Česká republika, s.r.o. 49450301 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými Praha 
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palivy a příbuznými výrobky 

MORA MORAVIA, s.r.o. 64609944 

Výroba elektrických spotřebičů převážně 

pro domácnost Olomoucký kraj 

Nemocnice Nový Jičín a.s. 25886207 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Moravskoslezský kraj 

Nemocnice Podlesí a.s. 48401129 Ústavní zdravotní péče Moravskoslezský kraj 

NET4GAS, s.r.o. 27260364 Potrubní doprava plynovodem Praha 

Nová Mosilana, a.s. 60710756 Tkaní textilií Jihomoravský kraj 

O2 Czech Republic a.s. 60193336 

Činnosti související s bezdrátovou 

telekomunikační sítí Praha 

OEZ s.r.o. 49810146 

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních 

zařízení Pardubický kraj 

OKIN BPS, a.s. 27449734 Kombinované pomocné činnosti Praha 

OTIS a.s. 42324254 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení Jihomoravský kraj 

P L E A S a.s. 60916265 Výroba osobního prádla Vysočina 

PEGATRON Czech s.r.o. 26730847 Opravy počítačů a periferních zařízení Moravskoslezský kraj 

Philip Morris ČR a.s. 14803534 Výroba tabákových výrobků Středočeský kraj 

PMU CZ, a.s. 25013165 Maloobchod s masem a masnými výrobky Ústecký kraj 

PORR a.s. 43005560 Výstavba silnic a dálnic Praha 

Pražská plynárenská, a.s. 60193492 Obchod s plynem prostřednictvím sítí Praha 

Pražské služby, a.s. 60194120 

Shromažďování a sběr odpadů, kromě 

nebezpečných Praha 

PRECHEZA a.s. 26872307 Výroba barviv a pigmentů Olomoucký kraj 

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 14801396 

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích 

prostředků Středočeský kraj 

SANDVIK CHOMUTOV PRECISION 

TUBES spol. s r.o. 60278773 

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů 

a souvisejících potrubních tvarovek Ústecký kraj 

SAS Autosystemtechnik s.r.o. 25077830 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Středočeský kraj 

SAZKA a.s. 26493993 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří Praha 

SECURITAS ČR s.r.o. 43872026 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Praha 

Semperflex Optimit s.r.o. 26425173 Výroba ostatních pryžových výrobků Moravskoslezský kraj 

Sev.en EC, a.s. 28786009 Výroba elektřiny Pardubický kraj 

Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s. 45193665 Shromažďování, úprava a rozvod vody Moravskoslezský kraj 

SCHOTT CR, s.r.o. 64609855 Výroba elektronických součástek Pardubický kraj 

Siemens, s.r.o. 00268577 

Výroba elektrických motorů, generátorů 

a transformátorů Praha 

SILNICE GROUP a.s. 62242105 Výstavba silnic a dálnic Praha 

SILON s.r.o. 27157245 Výroba plastů v primárních formách Jihočeský kraj 

Slovácké strojírny, akciová společnost 00008702 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení Zlínský kraj 

SMP CZ, a.s. 27195147 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny Praha 

Sonepar Česká republika spol. s r.o. 47450436 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením Královéhradecký kraj 
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SPOLANA a.s. 45147787 Výroba plastů v primárních formách Středočeský kraj 

SSI Schäfer s.r.o. 61060755 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů Olomoucký kraj 

ŠKODA AUTO a.s. 00177041 Výroba motorových vozidel a jejich motorů Středočeský kraj 

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 62623753 

Výroba železničních lokomotiv a vozového 

parku Plzeňský kraj 

Teplárny Brno, a.s. 46347534 Výroba tepla Jihomoravský kraj 

Tieto Czech s.r.o. 64608051 

Ostatní činnosti v oblasti informačních 

technologií Moravskoslezský kraj 

Toyoda Gosei Czech, s.r.o. 26437171 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla Ústecký kraj 

Trelleborg Bohemia, a.s. 00012131 Výroba ostatních pryžových výrobků Královéhradecký kraj 

Tyco Electronics Czech s.r.o. 48910791 

Výroba elektrického a elektronického zařízení 

pro motorová vozidla Jihomoravský kraj 

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. 47455403 

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních 

zařízení Královéhradecký kraj 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 27597075 Výroba plastů v primárních formách Ústecký kraj 

Veolia Energie ČR, a.s. 45193410 Výroba tepla Moravskoslezský kraj 

ViaPharma s.r.o. 14888742 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky Praha 

Wienerberger s.r.o. 00015253 

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, 

dlaždic a podobných výrobků Jihočeský kraj 

ZAPA beton a.s. 25137026 Výroba betonu připraveného k lití Praha 

ŽPSV a.s. 46346741 Výroba betonových výrobků pro stavební účely Zlínský kraj 

 

http://www.bisnode.cz/

