
Změna hodnocení českých subjektů formou Indexu Cribis  

Vážení uživatelé aplikace Cribis, 

Po vyhodnocení vašich aktuálních potřeb při využívání naší aplikace jsme v minulém týdnu přistoupili ke  zpřesnění hodnocení českých subjektů formou Indexu Cribis. 

Jedním ze základů nového hodnocení subjektů je přechod z pětistupňové škály stávajícího finančního hodnocení na podrobnější desetistupňovou škálu. Finanční hodnocení 

je k dispozici u právnických osob, které odevzdávají účetní výkazy a jsou k dispozici nejméně jejich dvě po sobě jdoucí závěrky, z nichž poslední není starší než dva a čtvrt roku. 

Vedle toho subjekty, které mohou být hodnoceny pouze na základě jiných než finančních kritérií, nemají aktuálně lepší než osmý stupeň. Nefinanční hodnocení je k dispozici 

u právnických osob, které neodevzdávají účetní výkazy na Sbírku listin, u fyzických osob podnikatelů a ostatních právnických osob (spolky, svazy, atd.). 

Přesný popis nového hodnocení českých firem v aplikace Cribis najdete v Příloze 1. 

Žádný subjekt nemá zároveň finanční a nefinanční hodnocení. 

U grafické podoby hodnocení subjektů je na první pohled zřejmé, zda je subjekt hodnocen na základě finančních výkazů nebo zda je hodnocen na základě nefinančních kritérií 

– viz příklady. 

Příklady 1 – grafická podoba finančního hodnocení 

a) Flexi report 

 

FINANČNÍ HODNOCENÍ 

b) Short report 

 

 

 



Příklady 2 – grafická podoba nefinančního hodnocení  

a) Flexi report 

 

NEFINANČNÍ HODNOCENÍ 

b) Short report 

 

 

 

Pro zachování kontinuity s dosavadním hodnocením zejména pro web servis nadále udržujeme pětistupňové hodnocení. Uživatelé služby web servis mají zároveň možnost 

dle svého uvážení využít desetistupňové hodnocení. 

V tomto případě nemohou mít subjekty bez výkazů nejlepší pátý stupeň hodnocení. 

Ukázka převodu na pětistupňovou škálu 

a1, a2 – původně ***** 

b1, b2 – původně **** 

c1, c2, c3 – původně *** 

d1, d2 -  původně ** 

e – původně * 

 



Finanční index se počítá ze stejných ukazatelů jako dosud pouze s jedinou výjimkou, kdy ukazatel ROS (EBIT/Tržby) je nahrazen ukazatelem RETS (Provozní HV/Tržby). 

Základní principy nefinančního hodnocení subjektů v aplikaci Cribis jsou nyní následující: 

 U každého subjektu se berou v úvahu pozitivně informace například - za velikost subjektu (kategorie obratu, kategorie počtu zaměstnanců), za zelenou barvu 

semaforu a za dobře hodnocený obor 

 Největší vliv na nefinanční hodnocení má výskyt negativních informací. Obecně platí, že čím více se k hodnocenému subjektu vztahuje negativních informací, tím 

daný subjekt dosáhne horšího hodnocení. 

Nový způsob hodnocení se aktuálně týká podnikatelských subjektů registrovaných v České republice, ale bude postupně připraven i pro hodnocení slovenských subjektů.  

V případě dotazů je prosím zašlete na adresu helpdesk.cz@crif.com.  

Věříme, že detailnější hodnocení subjektů na základě finančních kritérií a jeho zřetelné oddělení od nefinančního hodnocení přispěje k efektivnějšímu hodnocení vašich 

obchodních partnerů v rámci aplikace Cribis. 

 

Tým Cribis  
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Příloha č. 1 – popis nového hodnocení firem v aplikaci Cribis 

10 stupňů 5 stupňů Specifikace rizika 10 Specifikace rizika 5 Poznámka k finančnímu a nefinančnímu hodnocení **) 
Poznámka k nefinančnímu hodnocení 
**) 

a1 
5* 

Minimální riziko 
Velmi nízké riziko 

Výjimečně stabilní a vhodný obchodní partner 
Nedosahuje subjekt bez finančních 

výkazů 

a2 Velmi nízké riziko Velmi vhodný obchodní partner 
Nedosahuje subjekt bez finančních 

výkazů 

b1 

4* 

Nízké riziko 

Nízké riziko 

Velmi stabilní subjekt, vhodný pro obchodní spolupráci 
Aktivní subjekt s převahou pozitivních 

informací, nejsou známé žádné 
negativní informace 

b2 Nižší riziko Stabilní subjekt, doporučený pro obchodní spolupráci 
Aktivní subjekt s pozitivním 

hodnocením, nejsou známé žádné 
negativní informace 

c1 

3* 

Střední riziko 

Střední riziko 

Průměrný subjekt vyhovující pro obchodní spolupráci 
Aktivní subjekt s možným výskytem 

negativních informací méně závažného 
charakteru 

c2 Mírně zvýšené riziko Průměrný subjekt většinou vyhovující pro obchodní spolupráci 
Výskyt negativních informací méně 

závažného charakteru 

c3 Zvýšené riziko 
Průměrný subjekt vyhovující pro obchodní spolupráci, 

doporučena je opatrnost 
Výskyt negativních informací středně 

závažného charakteru 

d1 

2* 

Vyšší riziko 

Vyšší riziko 

Vyšší nestabilita, vhodná zvýšená opatrnost Převažují negativní informace o subjektu 

d2 Vysoké riziko Vyšší nestabilita, vysoká opatrnost nutná 
Větší množství negativních informací o 

subjektu 

e 1* Velmi vysoké riziko Velmi vysoké riziko 
Subjekt velmi nestabilní nebo v insolvenci, maximální 

opatrnost nutná 

Velké množství závažných negativních 
informací, případně i insolvence 

subjektu 

NA NA NA NA 
Hodnocení nebylo provedeno (nedostatek informací, likvidace, 

ukončená nebo přerušená živnost) 

Hodnocení nebylo provedeno 
(nedostatek informací, likvidace, 

ukončená nebo přerušená živnost) 

 

 


