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Při podnikání je velmi důležité vědět co nejvíce o společnosti, se kterou 
obchodujete. Je třeba znát jak její možnosti a pozitiva, tak případná 
rizika vyplývající ze spolupráce. Existuje mnoho signálů, které na tato 
rizika při obchodování (nejen) s novým partnerem upozorňují. Jejich 
dlouhodobé a systematické sledování a zejména správné vyhodnocení 
však není vůbec jednoduché a mnoho společností tuto činnost buď 
zanedbává, nebo dokonce neprovádí vůbec. Výsledkem je rostoucí 
počet neuspokojených pohledávek a zhoršení cash-flow firmy.

Nevystavujte se zbytečnému riziku a nepodceňujte hlídání 
insolvence. Dokáže zachránit vaše podnikání.
 
Stejně tak je důležité vědět, že někdo další již má s platební morálkou 
vašeho odběratele negativní zkušenosti, nebo že existují indicie, které 
naznačují možné problémy s jeho platbou. Nejhorší zjištění pak 
představuje insolventnost odběratele a fakt, že své dluhy nemá 
zajištěny žádným majetkem. Hlídání insolvence obchodních partnerů 
je proto naprosto klíčovou aktivitou pro každou společnost, která se 
chce vyvarovat existenčních potíží.

Jsme si tohoto problému dobře vědomi, a proto jsme pro vás vytvořili 
program CESR - Czech Economic Subjects Rating, který shromažďuje 
data o ekonomických subjektech z dostupných zdrojů a vyhodnocuje 
je do konečného ratingu. Uživatel programu tak okamžitě získává 
základní představu o partnerovi a při nízkém ratingu i jasný signál 
k vyšší obezřetnosti při obchodování. 

Svěřte starosti s kontrolou odběratelů nám a věnujte se 
tomu, v čem jste dobří. Staneme se vaším hlídacím psem.
 
Výhody využívání našeho systému jsou zřejmé: Zatímco se věnujete 
svému oboru podnikání, my za vás sledujeme vámi zvolené subjekty 
a automaticky vás upozorňujeme na to, když se některý z nich dostane 
do platebních potíží. Ušetříte tak nejen čas, který byste prověřování 
odběratelů a dalších subjektů museli věnovat, ale především peníze, 
neboť se budete moci vyhnout nekorektním „partnerům.“

 
 
 

 



Naše služby



          Rating

Program CESR zpracovává informace z mnoha prověřených zdrojů 
a na jejich základě pomocí unikátního algoritmu sestavuje výsledný 
rating vybrané společnosti. Dosažený stupeň ratingu představuje pro 
uživatele služby směrodatný a aktuální indikátor, který jasně naznačuje, 
v jakém stavu se konkrétní společnost nachází a jaká míra rizika vyplývá 
z případné spolupráce s ní. Relevantní rating lze získat o jakémkoliv 
českém ekonomickém subjektu.
Velkou výhodou ratingu vygenerovaného programem CESR je 
komplexnost kritérií – systém pracuje s širokou škálou přesně 
nadefinovaných a propojených ukazatelů. Společnost, kterou uživatel 
do CESRu zadá k prověření, může dosáhnout jednoho ze sedmi 
stupňů ratingu – od nadstandardního stupně prověření (tzn., 
že subjekt nevykazuje žádné skutečnosti, před nimiž je třeba se mít 
na pozoru) až po velmi rizikový subjekt či firmu, o níž nelze zjistit 
dostatek informací. Slovní komentář u každého stupně ratingu navíc 
konkretizuje, jaké problémy by v případě spolupráce s prověřovanou 
společností mohly nastat. 

     
            Hlídání insolvence funkcí Hlídací pes
 
Každý podnikatelský subjekt - ať navenek působí jakkoliv stabilně 
a úspěšně - se může dostat do stavu, kdy není schopen plnit své 
závazky. Drtivá většina insolventních společností se svůj stav před 
obchodními partnery snaží zatajit a vystavuje je tak značnému riziku. 
Obchodovat nevědomky se subjekty, které za dodané zboží či služby 
nejsou schopny zaplatit, znamená totiž nejkratší cestu k druhotné 
platební neschopnosti nebo úpadku.
Vyhledávání relevantních informací v této oblasti a jejich správné 
vyhodnocení však dokáže i kvalifikované odborníky zaměstnat 
na dlouhé dny a hodiny. Ideální proto je přenechat starosti s hlídáním 
insolvence externím expertům, kteří vám ušetří čas i peníze a dodají 
prověřené a aktuální informace až na stůl. Právě s tímto posláním 
přichází CESR tým a přináší velmi jednoduché a efektivní řešení: 
Po registraci zadáte do formuláře IČ společností, které chcete 
kontrolovat. Funkce Hlídací pes pak bude automaticky sledovat, zda 
u nich nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, zda se 
nenacházejí v konkurzu či likvidaci. Tyto informace budou posléze 
v zadaných termínech zasílány do vámi uvedené e-mailové schránky, 
u nejvyššího tarifu také prostřednictvím SMS na váš mobilní telefon.



          Kompletní adresář subjektů

Díky využívání aplikace CESR získáte kromě ratingu, aktuálních 
informací o solventnosti firem a dalších cenných údajů obchodního 
charakteru také kompletní adresář českých ekonomických subjektů. 
V této rozsáhlé databázi budete moci vyhledávat a třídit kontakty 
podle mnoha předdefinovaných kritérií - regionu, obratu, oboru, právní 
formy apod. Uděláte si tak přehled o potenciálních konkurentech, 
partnerech či klientech. S vytvořenými výběry lze dále pracovat nebo 
je uložit ve zvoleném formátu.

          Zveřejnění dlužníka

Setkali jste se při svém podnikání se subjektem, z něhož se vyklubal 
notorický a problémový dlužník? Chtěli byste před ním varovat další 
uživatele, aby se kvůli němu nedostali do potíží? Chcete mít přístup 
k seznamu takto nespolehlivých společností, před kterými varují 
ostatní? Díky funkci Zveřejnění dlužníka tuto možnost získáte: 
Právě sem můžete subjekty, s nimiž máte negativní zkušenosti, vložit. 
Nestanete se tak pouze pasivním uživatelem služeb CESR, ale také 
aktivním tvůrcem unikátní databáze.   





Kontakty: 
Sofis partner, s.r.o. 
Cejl 91 
602 00 Brno 
IČ: 607 45 631  
e-mail: info@sofispartner.cz 
tel.: +420 530 501 935  


