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Představitelé Krajské zdravotní převzali prestižní certifikát oceňující stabilitu firmy  

Představitelé Krajské zdravotní, a. s., převzali v úterý 23. října v Praze certifikát od významné společnosti 
Bisnode. Společnost Bisnode zveřejnila v červnu v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 
přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating, v němž Krajská 
zdravotní, a. s., figuruje jako jeden ze tří takto oceněných poskytovatelů zdravotní péče.  
 
„Ze skutečnosti, že Krajská zdravotní je ve společnosti nejstabilnějších firem v České republice, máme velkou 
radost a zisk certifikátu vnímáme i jako odměnu za systematickou práci představenstva, kterému se od roku 
2014 daří naplňovat cíle. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky firmy, systematický rozvoj všech jejích 
nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční 
finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému 
důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na 
odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, nepodceňujeme význam sociálního 
dialogu. Dostat se mezi stovku firem v Česku proto bereme jako závazek a cítíme za další směřování 
společnosti velkou odpovědnost,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
který certifikát převzal společně s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou.  
 
„Umístění ve stovce si velmi vážíme také proto, že jsme je získali jako jediný z velkých poskytovatelů 
zdravotní péče. Sluší se poděkovat Ústeckému kraji především za dlouhodobou investiční finanční podporu, 
která společnosti umožňuje dosahovat takových výsledků, že je ocenili i hodnotitelé při výběru TOP 100 
nejstabilnějších firem v ČR,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
 
Výsledky hodnocení samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 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.  
 
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. 

Díky silnému zázemí nadnárodní skupiny poskytuje Bisnode, působící v 17 evropských zemích, a 
strategickému partnerství se společností Dun & Bradstreet specializující se na mezinárodní data a služby, 
informace z více než 190 zemí z celého světa. Jeho databáze zahrnují informace o více než 230 milionech 
firem. 

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6900 

zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. V 

loňském roce měla společnost obrat 6 miliard 760 milionů korun, při kladném hospodaření. S ohledem na 

geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení 

pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí 

nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.  
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Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu 
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