


OK, díky. Zkuste o té firmě něco
zjistit, já už to nestihnu.

A kdyby něco, dejte mi vědět.

Šéfe, dostali jsme nabídku na velkou zakázku. 
Prý to hodně spěchá, nejlepší by bylo stavit se 

tam ještě dnes. Tady je adresa…

toho dne...

Pěknej barák, 
dobře si tu
hoši žijou. 

Vítám vás, udělejte si pohodlí. Dáte si doutník? 
Kubánská kvalita! 

Dobrý den, pan ředitel už 
na vás čeká v zasedačce, 
dáte si šampaňské nebo 
dvanáctiletou whisky?

Stačí voda, děkuji! 

děkuji, nekouřím! 

Nemám moc času,
ale na podpis smlouvy 

to stačí. 

Ty Breitlingy 
vypadají
jak od

Vietnamců… 

Ano, samozřejmě,
můžete se spolehnout. 

OK, je to pro vás 
jistě velká 
zakázka,

takže to uděláme 
bez zálohy 

předem a zboží 
dodáte 

do konce týdne. 

Slušná kára, šéf to má rád 
v plné výbavě! 



Peníze nejsou problém. 

Tak to podepíšem, ne?

Moment prosím, 
můžu si odskočit na WC? 

Alenko, jste zlatíčko, že 
jste to prověřila. 

Dnes nám CESR ušetřil spoustu
peněz, času a hlavně starostí.A navíc mají v CESRu 

rating D! Rozumíte? 

Alenko, vy jste
mi volala? Děje se něco?

Šéfe, pro jistotu
jsem tu firmu 

zkontrolovala v CESRu. 
Už před půlrokem na ni 

někdo podal
návrh na vyhlášení 

insolvenčního řízení! 



Tak, domluveno. 
Váš předchůdce 

ani neví, 
o jak skvělý 

obchod přišel.

A nepíšou tam,
co mám teď dělat?

Nezlobte se, ale bohužel 
tolik zboží nemáme na 

skladě a nestihli bychom 
vám ho včas dodat.

Doporučují tu maximální obezřetnost.
Myslím, že byste se měl omluvit 

a rychle odjet.

Koukám, že nás CESR 
fakt zachránil. Firmu, 
která obchod vzala po 

nás, ten podvodník
přivedl až k bankrotu.

Sakra, teď abych 
hledal

novýho hejla…
nadcházejícího dne...

A kdybychom se stihli podívat na rating 
této firmy, mohl jste si ušetřit i cestu a 

netěšit se na fajn kšeft.

A co 
společnost 
používající 

CESR?



Služby SyStému CESR:
● Rating českých ekonomických subjektů
● Program Hlídací pes pro automatickou kontrolu subjektů 
● On-line hlídání Insolvenčního rejstříku
● Sledování změn v OR a RŽP
● Registr dlužníků CESR
● Informace z Centrální evidence exekucí
● Adresář českých ekonomických subjektů
● Kontrola Registru plátců DPH
● Vzory obchodních smluv a věřitelské korespondence

Sofis partner, s.r.o.
Cejl 91, 602 00 Brno
e-mail: info@cesr.cz
tel.: +420 530 501 935
www.cesr.cz

To my důvěřujeme, ale 
prověřujeme. A firma jen 
kvete. Hm, asi dám Alence 
nějaké prémie. A zajdu na 
pořádného panáka...


