Tisková zpráva
Nejvíce neplatičů mezi podnikateli pochází z Ústeckého,
Karlovarského a Moravskoslezského kraje
Praha, 7. ledna 2016 – Ke konci listopadu evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru IČ více
než 61 tisíc firem a podnikatelů se závazkem po splatnosti. Podobně jako v případě
nepodnikajících občanů patří mezi nejvíce problematické regiony Ústecký kraj, Karlovarský
kraj a Moravskoslezský kraj.
Registr IČ sdružení SOLUS je negativním registrem, který eviduje záznamy o neuhrazených
závazcích po splatnosti u právnických firem a fyzických osob - podnikatelů. Záznam v Registru IČ
může předpovědět vážné ekonomické potíže firmy. Například významná část neplatičů DPH,
které zveřejnila ve svém seznamu Finanční správa, se objevila s několikaměsíčním
předstihem již v Registru IČ sdružení SOLUS.
„Potíže se splácením smluvních závazků do značné míry korelují s ekonomickou sílou a stabilitou
regionu. Výjimku tvoří hlavní město Praha, kde je vyšší podíl nesplácených závazků dán do značné
míry umísťováním sídel u firem, které reálně podnikají mimo území Prahy,“ uvádí Jan Stopka,
tajemník sdružení S0LUS.
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Firmy a podnikatelé se do Registru IČ nejčastěji dostávají z důvodu dlouhodobého prodlení
s úhradou závazků vyplývajících z leasingových smluv a telekomunikačních služeb.
„Zejména problémy s úhradou telekomunikačních poplatků patří u podnikatelských subjektů
k vážným signálům o schopnosti dostát svým budoucím závazkům. Sledování platební morálky
napříč několika ekonomickými sektory proto patří k důležitým a efektivním nástrojům řízení rizik u
služeb poskytovaných podnikatelům,“ uzavírá Jan Stopka.
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SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat
k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů
po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS
zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně
poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.
Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní
finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti
mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.
Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím
písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní
aplikaci pro chytré telefony se systémem Android (viz. QR kód pro stažení aplikace).
Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz.

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:
Jan Stopka
tajemník sdružení SOLUS a
výkonný ředitel, Společnost pro informační databáze, a.s.
E-mail: jan.stopka@solus.cz, jan.stopka@sid.cz
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