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CESR
V každé zemi podnikají firmy poctivé i nepoctivé, schopné i neschopné, perspektivní i neperspektivní. Rozlišit, kdo do jaké
kategorie patří, však nebývá jednoduché. A přitom jde o jeden
z nejdůležitějších aspektů podnikání – nikdo přece nechce spolupracovat s „partnerem“, který ho svou nespolehlivostí, platební
neschopností či nekalými úmysly přivede na pokraj krachu.
Zejména v posledních letech se situace na trhu vyvíjí způsobem,
kdy neprověřovat subjekty, s nimiž chcete obchodovat, znamená
podnikatelskou sebevraždu. Rostoucí počty pohledávek po
splatnosti, firem v likvidaci či insolvenčním řízení i nárůst druhotné
platební neschopnosti jasně ukazují, že je nezbytně nutné vědět
co nejvíce o každé firmě, se kterou hodláte vstoupit do kontaktu
a zahájit spolupráci. Jednoznačně platí staré úsloví: Důvěřuj, ale
prověřuj. Jinými slovy, pouze promyšlená prevence, zdravá obezřetnost a důsledná kontrola partnerů vás dokáže před uvedenými
potížemi ochránit.
Vyhledávání relevantních informací ekonomického charakteru
a jejich správné vyhodnocení však dokáže i kvalifikované odborníky zaměstnat na dlouhé dny a hodiny. S posláním vyřešit
tyto starosti za vás přichází systém CESR – Czech Economic
Subjects Rating. Přihlášením ke svému účtu na www.cesr.cz
totiž na jednom místě naleznete o každém českém ekonomickém
subjektu veškeré informace, které o něm lze zjistit, včetně jejich
vyhodnocení, konkrétních doporučení a nejaktuálnějších změn
v rejstřících.
Vyzkoušejte CESR sami a přesvědčte se, že jeho používání vám
ušetří čas i peníze, minimalizuje rizika a ochrání vaše podnikání.

Rating českých
ekonomických subjektů
Tato služba zobrazí všechny údaje o společnosti přehledně na jedné kartě a ukáže, jaká rizika
při spolupráci s ní očekávat. Zároveň ohodnotí
subjekt unikátním ratingem pro snadnější orientaci v sesbíraných údajích.
Systém CESR zpracovává informace z mnoha zdrojů a na jejich základě sestavuje výsledný rating vybrané společnosti.
Dosažený stupeň ratingu představuje pro uživatele aktuální
indikátor, který jasně naznačuje, v jakém stavu se subjekt
nachází a jaká míra rizika vyplývá z případné spolupráce s ním.
Relevantní rating lze získat o kterémkoliv českém ekonomickém subjektu.
Na ratingové kartě však naleznete mnohem více než jen
samotný rating. Na jednom místě jsou zde k dispozici data
z Obchodního rejstříku, Insolvenčního rejstříku, Sbírky listin
a řady oborových databází. Nechybí podrobné ekonomické
údaje, informace o statutárních orgánech a jejich složení (včetně možnosti křížové kontroly působení osob ve více subjektech) nebo zobrazení sídla společnosti na mapě. Experti ocení
komplexní ekonomické analýzy zahrnující ukazatele rentability,
likvidity, aktivity a finanční stability i znázornění výsledků analýzy
ve spider grafech.

Program Hlídací pes
Unikátní služba, která vybrané subjekty automaticky kontroluje za vás a posílá vám e-mailem
zprávy o zjištěných změnách.

Jednou z nejdůležitějších a mezi uživateli nejoblíbenějších
součástí systému CESR je program Hlídací pes. Do tohoto
programu jednoduše zadáte IČ subjektů, které chcete nechat
automaticky a dlouhodobě kontrolovat. Hlídací pes následně všechny tyto subjekty sleduje v dostupných rejstřících,
a pokud u některého z nich dojde ke změně, upozorní vás
e-mailem (u některých tarifů také prostřednictvím sms).
Hlídací pes kontroluje změny v Insolvenčním rejstříku (podání
návrhu na zahájení insolvenčního řízení, změny v průběhu
řízení, přihlášení nové pohledávky apod.), dále prověřuje
změny v Registru dlužníků, v Obchodním rejstříku a v Registru
živnostenského podnikání. V posledně jmenovaných rejstřících
se jedná mj. o adresy, názvy subjektů apod. Velmi rychle se
tak např. dozvíte, zda se daná společnost ocitla v likvidaci
(protože právě slova „v likvidaci“ se stanou součástí jejího
názvu).

On-line hlídání
Insolvenčního rejstříku
Vyhledávání a zaznamenávání změn v rejstříku,
včetně zápisů, kde byly znepřístupněny údaje
o řízení.
Tato funkce vám umožní rychle a jednoduše vyhledávat informace v Insolvenčním rejstříku. Insolvenční rejstřík je všeobecně přístupným informačním systémem veřejné správy, který od
roku 2008 nahrazuje databázi úpadců. Jeho základní úlohou
je umožnit sledování průběhu insolvenčních řízení – prostřednictvím rejstříku jsou zveřejňovány relevantní informace týkající
se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů
i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. V systému
CESR lze v Insolvenčním rejstříku vyhledávat požadované informace dle IČ, RČ, názvu subjektu, jména osoby nebo spisové
značky.

Registr dlužníků CESR
Vlastní registr dlužníků vytvářený samotnými uživateli systému CESR. Nabízí také možnost navázání
spolupráce při řešení společných dlužníků.
Registr vám umožní nahlásit do systému své problémové
dlužníky. Setkali jste se s notorickým dlužníkem, před kterým
byste chtěli varovat i ostatní uživatele systému CESR? Po zadání do registru se dluh až do uhrazení a smazání ze systému
negativně projeví v ratingu subjektu. Zároveň máte možnost
oslovit další věřitele za účelem spolupráce na společném postupu vůči konkrétnímu dlužníkovi. Služba je spolehlivě chráněna proti zneužití.

Sledování změn v OR a RŽP
Služba zachytí všechna dostupná data z registrů včetně aktuálních změn jediným dotazem
na jediném místě.
Tato funkce představuje další možnost, jak snadno získat
požadované informace v průběhu několika okamžiků. Stačí do
příslušného formuláře zadat IČ či název hledaného subjektu
a systém vypíše všechny relevantní a aktuální informace o něm
z Obchodního rejstříku a Registru živnostenského podnikání.

Informace z Centrální
evidence exekucí
Snadný přístup ke kompletním údajům o exekučních řízeních z databáze CEE.
Tato služba poskytuje data o konkrétních exekučních řízeních
vedených vůči právnickým i fyzickým osobám, a to zprostředkováním přístupu do Centrální evidence exekucí (CEE). CEE je
dálkově přístupný veřejný seznam vedený Exekutorskou komorou ČR, do něhož soudní exekutoři zadávají zejména vyrozumění o zahájení exekuce, pravomocná usnesení o zastavení
a odkladu exekuce, dražební vyhlášky a oznámení dražebního
roku.

Adresář českých
ekonomických subjektů
Kompletní adresář českých ekonomických subjektů s řadou dodatečných informací využitelných pro vyhledávání nových partnerů, obchod
či marketing.
Díky využívání systému CESR získáte kromě kreditních informací, ratingu a dalších cenných údajů ekonomického charakteru také kompletní adresář českých ekonomických subjektů.
V této rozsáhlé databázi je možné vyhledávat a třídit kontakty podle mnoha předdefinovaných kritérií – regionu, obratu,
oboru, právní formy, klasifikace činností dle CZ NACE apod.
Všechny parametry lze libovolně kombinovat. Vytvoříte si tak
snadno a rychle přehled o potenciálních konkurentech, partnerech či klientech. S nadefinovanými výběry můžete dále
pracovat nebo je uložit.

Vzory obchodních smluv a
věřitelské korespondence

Kontrola Registru
plátců DPH

Desítky kvalitně zpracovaných smluv pro vaše
podnikání a vzory upomínkové a předžalobní korespondence.

Okamžitá kontrola subjektu jako plátce daně
z přidané hodnoty se zkontrolováním údaje Nespolehlivý plátce DPH a registrovaných
bankovních účtů.

Kvalitně připravená a neprůstřelná smlouva je základem bezproblémové obchodní spolupráce. Bohužel v praxi se často stává,
že i důležitý dokument se ukáže jako neplatný kvůli pochybení –
byť i jen formálnímu – při jeho sestavování. Proto je součástí systému CESR soubor desítek odborně zpracovaných smluv a vzory upomínkové a předžalobní korespondence. K dispozici vám
jsou vzory smluv dle občanského a obchodního zákoníku, vzory
uznání dluhu/závazku a vzory upomínek.

Systém CESR umožňuje uživateli prověřit libovolný subjekt
také v Registru plátců daně z přidané hodnoty. Z výpisu mj.
zjistíte, zda je subjekt veden jako nespolehlivý plátce (dle
novely zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. ledna 2013),
které bankovní účty subjekt používá pro svou ekonomickou činnost a sdělil je správci daně ke zveřejnění (taktéž na základě
zmíněné novely) a další doplňující údaje jako např. datum
účinnosti registrace k DPH.

Reference
Díky komplexnosti a univerzálnosti systému CESR najdete mezi jeho
uživateli společnosti z mnoha oborů – od výrobních firem přes poskytovatele služeb až po velkoobchody. Obdobně jeho služby využívají jak
zastoupení nadnárodních korporací, tak středně velké podniky i živnostníci. Jak jsou tito uživatelé se službami systému spokojení?

Wotan Forest, a.s.
“Za nejpřínosnější ze služeb systému CESR považuji program Hlídací pes. Využíváme
ho poměrně intenzivně, neboť je zdrojem opravdu užitečných dat. I proto jsme se po
několika měsících užívání systému CESR rozhodli navýšit svůj tarif, abychom mohli
prověřovat větší množství subjektů. A šlo o krok správným směrem.”

Jaroslav široký
.
M & K STAVEBNÍ SERVIS SPOL. S R.O

Deloitte Česká republika
“Využíváme systém CESR převážně pro podporu vymáhání pohledávek. Pracujeme
s CESR ratingem – vymáhání pohledávek je pak zejména u klientů se zhoršujícím se
ratingem vedeno důrazněji. Dále pracujeme se změnami v Insolvenčním rejstříku.
Díky programu Hlídací pes máme informaci o případném zahájení insolvenčního
řízení včas a můžeme provést nezbytné kroky související s insolvenčním řízením. Na
rating se díváme i u nových klientů při domlouvání platebních podmínek.”

Jan Stehlík
VaP Bransouze, spol. s r.o.
“Nejpřínosnější je pro nás služba Hlídací pes, která umožňuje sledovat změny u našich
obchodních partnerů v obchodním rejstříku a hlídat, zda se nedostali do insolvence.
Podle získaných informací se dále rozhodujeme, jaké stanovisko k jednotlivým
firmám zaujmeme.”

“S využíváním služeb systému CESR jsme maximálně spokojeni, především pak
s fungováním programu Hlídací pes. Díky němu jsme mj. již ve dvou případech byli
upozorněni na nutnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.”

Lubor Motejlek
l.
TROST AUTO SERVICETECHNIK spo

s r.o.

“CESR pro mě znamená velké množství informací zjištěných za krátkou dobu, které
snižují riziko vzniku pohledávek v naší společnosti. Pracuje se mi s ním velmi dobře.
Důležitý je zejména program Hlídací pes i rating – pokud není dobrý, je to pro mě
podnět k zamyšlení. A k tomu, abych danou firmu dále prověřovala a zjišťovala o ní
další údaje.”

Ludmila jirásková

Eva vlčková

BO-IMPORT s.r.o.

s.r.o.
KOMA MODULAR CONSTRUCTION
“Oceňujeme jednoduchost vyhledávacího systému a provázanost informací s dalšími
zdroji. CESR využíváme v různých fázích uzavření kontraktu: Ověřujeme rating nových
potenciálních zákazníků ještě před uzavřením smluv, také prověřujeme a hlídáme informace o tzv. problémových zákaznících. A v neposlední řadě využíváme program Hlídací
pes u našich dlužníků.”

IVANA ŠVECOVÁ
Dřevocentrum CZ, a.s.
“CESR je pro nás cenný nejen tím, že zpracovává ekonomické a jiné informace
v aktuální době. Je přínosný i tím, že za rok práce s ním jsme nezaznamenali žádné
problémy s vyhledáním byť i nejmenšího partnera. Nejvíc si lze cenit dvou faktorů. Za
prvé křížové kontroly (pomocí níž jsme se několikrát vyhnuli fakturaci firmě, která
měla dobrý rating, ale její statutární zástupci měli komplikovanou minulost), za druhé
Hlídacího psa.”

JAN VOMOČIL

“Do programu Hlídací pes si zadáme firmy, nastavíme pravidla, při jaké změně nám
mají chodit zprávy, a nemusíme se o nic starat. Už se mi párkrát stalo, že jsem si
především ze zvědavosti přidal nějakou firmu do Hlídacího psa, a za několik měsíců
se potvrdily mé domněnky, že s ní není vše v pořádku.”

Miloslav Borek

aktivity
Společenské a vzdělávací
Kromě samotného vývoje a provozování systému CESR se tým
společnosti Sofis partner zapojuje také do dalších aktivit. Stává se
partnerem odborných vzdělávacích akcí, kdy jeho členové přednášejí o credit managementu, prověřování obchodních partnerů
či významu prevence vzniku pohledávek po splatnosti. Stejně tak
sám pořádá rozsáhlé vzdělávací akce, na nichž seznamuje posluchače nejen s těmito tématy, ale také s novinkami a používáním
systému CESR. Dále mezi aktivity společnosti patří partnerství na
sportovních a společenských akcích – jako jsou golfové turnaje,
módní přehlídky apod. – a charitativní činnost.

O společnosti
Poskytovatelem systému CESR je společnost Sofis partner, s.r.o.
1995 založení společnosti se zaměřením na ekonomické poradenství, zejména v oblasti pohledávek
2010 vlastníkem společnosti se stala Unie pro rozhodčí a mediační řízení
ČR, a.s. – první komerční a mediační centrum v České republice. V témže
roce vznikla první verze systému CESR pro interní potřeby mateřské
společnosti
2011 po vlastních pozitivních zkušenostech s provozem byla spuštěna
druhá verze systému, tentokrát už pro komerční využití
2012 do konce roku počet klientů systému CESR převýšil 600
2013 byla spuštěna výrazně inovovaná verze CESR 3.1, která poskytuje
uživatelům mj. komplexnější výstupy a ekonomické analýzy
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