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Společnost Worldline Czech Republic s.r.o. získala prestižní ocenění 

„ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ 

 

1. prosince 2021 

 

V rámci 26. ročníku soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ se umístila i společnost Worldline Czech 

Republic s. r. o., která získala ocenění v kategorii “Dynamický růst a Stabilita“.  

Toto ocenění uděluje společnost Comenius v rámci anketní soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ 

pravidelně od roku 1996. Podstatou vyhodnocení soutěže je součet nominací na vyplněných a do 

Comenia navrácených dotaznících, kterých se ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR každý rok 

rozesílá 30.000 kusů. 

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a 

veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co 

nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně 

pozoruhodných výsledků. 

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá 

konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace proto vycházely z osobních 

znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální 

činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. 

„Poslední 2 roky byly a jsou pro naší společnost, naše odvětví, pro nás všechny a v neposlední řadě i 

naší zemi velmi náročné. Díky práci všech naších zaměstnanců se nám i přes tuto obtížnou situaci daří 

plnit naše cíle a plány, zavádět nové produkty a služby, poskytovat bez větších problémů kvalitní a 

profesionální služby našim klientům a zákazníkům. Rád bych proto poděkoval všem naším 

zaměstnancům, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli. Poděkování samozřejmě patří i 

našemu aliančnímu partnerovi Komerční bance za vynikající dlouhodobou spolupráci.“ Komentuje 

získané ocenění Miloslav Bouček, generální ředitel společnosti Worldline Czech Republic s. r. o. 

 

Záznam ze slavnostního předávání konaném ve Španělském sále Pražského hradu naleznete na 

https://ppv.livebox.cz/galavecer_c100/ 

 

Další informace o soutěži „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je k dispozici na webu společnosti Comenius 

(https://www.comenius.cz/) 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fppv.livebox.cz%2Fgalavecer_c100%2F&data=04%7C01%7C%7Cbb0b34c8766448d1d65708d9b3284f4c%7Cfda9decfe89243ac9d9f1a493f9f98d0%7C0%7C0%7C637737807974836887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7B1XEjQoYCgVCLuakWD5dr%2BwdaanwRqNYN2siZ7TQtY%3D&reserved=0
https://www.comenius.cz/
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O společnosti KB SmartPay  
KB SmartPay je obchodní značka společnosti Worldline Czech Republic, s.r.o. reprezentující na českém trhu alianci společnosti 

Worldline NV/SA a Komerční banky a. s. Společnost KB SmartPay obsluhuje v ČR více 25.000 zákazníků a provozuje více než 

50.000 platebních terminálů a platebních bran. Více informací naleznete na webových stránkách www.kbsmartpay.cz 

Skupina Worldline  

Skupina Worldline je evropským lídrem a zároveň čtvrtou největší společností na světě v oblasti platebních styku a 

transakčních služeb. Poskytuje trvale udržitelné služby nové generace a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým 

spotřebitelům inovativní a moderní řešení pro jejich potřeby. Společnost Worldline působí ve více než 50ti zemích celého 

světě a zaměstnává více než 20.000 zaměstnanců. Více informací s skupině Worldline naleznete na www.worldline.com 

http://www.kbsmartpay.cz/
http://www.worldline.com/

