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• Kreditní skóre, skóring, PD atd.
• Creditinfo Czech Republic – CICR Skóring
• Kreditní skóring pro marketing?
• Zdroje CICR pro skóring u každé firmy
• Některé zajímavé výsledky CICR Skóringu
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  Pravděpodobnost nesplácení – probability of default (PD)
- statistické modely předvídající budoucí chování dlužníka na 
základě údajů o chování podobných dlužníků v minulosti.

http://www.cicr.cz/?PageID=313
http://www.cicr.cz/?PageID=313
http://www.cicr.cz/?PageID=313


  

  

• Veřejná a zveřejnitelná data
• Pro všechny aktivní subjekty
• Typ skóringu jako kritérium
• Zohlednění specifik českého trhu

Creditinfo Czech Republic – CICR Skóring
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Marketingové odd. Finanční odd.

Noví zákazníci
Rostoucí obrat

                      Za co je hodnoceno?

Marketingové odd. Finanční odd.

Co očekává od databáze firem?

Dobré kontakty
Kvalitní selekční kritéria

Avízo špatného stavu
Podklady k finanční analýze

Cashflow
Minimum nesplacených pohled.

Indikátor solventnosti, skóring            Indikátor solventnosti, skóring
komplexnost                    operativnost                               cena
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  Zdroje pro CICR Skóring
Údaje o firmě Údaje o skupině firem

stavy stavytrendy trendy

Činnost firmy, věk, právní forma, plátce DPH, počet zaměstnanců, 
kapitál, počet provozoven a registrovaných činností, počet dceřiných 
firem, vlastnictví nemovitostí, počet a věk statutárních zástupců, 
zastoupení žen, negativní indikace (exekuce)…

Nárůst/pokles obratu, exportu a importu, dluhy – vývoj v čase, poměr k 
obratu, kategorie věřitele, platební skóre…

poměr
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TAFFLER
CICR Skóring

Účetní závěrky navíc: úvěry, likvidita, produktivita, růst…

http://www.cicr.cz/?PageID=313
http://www.cicr.cz/?PageID=313
http://www.cicr.cz/?PageID=313


  

  

0

1

2

3

4

5

6

Ranný věk .. .. .. ..Společnosti s tradicí
Stáří společnosti

Pravděpodobnost nesplácení

Mezinárodní trend
Česká republika

Specifika českého modelu
- neplatí závislosti na věku a velikosti firem jako v západních zemích
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Počet žen ve vedení 

Počet žen ve vedení firmy (ve statutárních orgánech)
 - vyšší počet žen snižuje pravděpodobnost nesplácení
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  74 Ostatní podnikatelské činnosti 70323
45 Stavebnictví 65770
01 Zemědělství, myslivost a související činnosti 38289
52 Maloobchod kromě motorových vozidel,  opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 28665
51 Velkoobchod a zprostředkování obchodu (kromě motorových vozidel) 19209
80 Vzdělávání 17490
28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení 17340
20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 15198
70 Činnosti v oblasti nemovitostí 10552
85 Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 10286
02 Lesnictví a související činnosti 9883
92 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 9865
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Creditinfo Czech Republic, s.r.o.
www.cicr.cz
info@cicr.cz
271 960 166-9
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