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Úvod
Kreditným limitom („KL“) rozumieme maximálnu hodnotu služieb a tovaru, ktorú môže potenciálny dodávateľ 
relatívne bezpečne poskytnúť danému odberateľovi v rámci bežného platobného styku (retail) formou úhra-
dy na faktúru. Rozdielové hodnoty nad KL by potom mali byť odberateľom uhradené buď v hotovosti, alebo 
formou zálohy.

Ukazovateľ KL vychádza z historických platobných dát, ktoré má Dun & Bradstreet k dispozícii v rámci tzv. 
Trade Programu. Tento program je založený na (informačnom) systéme, do ktorého rad významných dodáva-
teľov naprieč spektrom priemyselných odvetví na Slovensku a v Česku poskytuje spoločnosti Dun & Bradstreet 
v pravidelných časových intervaloch (aktualizované) dáta o faktúrach svojich odberateľov. Týmto spôsobom je 
v Dun & Bradstreet pokrytých až 10 % aktívnych podnikateľských subjektov-odberateľov na slovenskom trhu. 

Štatistickými metódami je možné z týchto „živých“ dát vysledovať koreláciu medzi objemom faktúr, ktorý daný 
sledovaný subjekt (odberateľ) „spotrebuje“ za určité časové obdobie a medzi vlastnosťami tohto sledovaného 
subjektu (vlastnosťami sú myslené demografické, finančné a podobné ukazovatele, nie rozdielne od jednotli-
vých ukazovateľov skóringových modelov). 

Výsledkom tohto štatistického hodnotenia je vzorec, ktorý na základe vlastností hodnoteného subjektu pre-
sumuje odhadovanú „spotrebu“, alebo celkovú finančnú čiastku faktúr, ktorú daný subjekt pravdepodobne 
„skonzumuje“, a to v určitom nadchádzajúcom časovom období. Toto číslo je potom znížené podľa rizikovosti 
subjektu na základe hodnoty jeho skóringu (zníženie je v rozmedzí od 0 % pre subjekty s vysokými hodnotami 
skóre, až po 100 % pre subjekty s veľmi nízkou hodnotou skóre).

Dun & Bradstreet poskytuje dva (2) typy týchto „spotrebných“ KL:
Celkový (dlhodobý) KL, ktorý vyjadruje maximálnu čiastku, ktorú môže jeden dodávateľ bezpečne poskytnúť 
danému odberateľovi na všetky transakcie v nasledujúcich dvanástich (12) mesiacoch.

Transakčný (okamžitý) KL, ktorý vyjadruje maximálnu čiastku, ktorú môže dodávateľ bezpečne poskytnúť dané-
mu odberateľovi na jednu (1) bezprostredne nasledujúcu transakciu.

Čo môžem ako subjekt urobiť, pokiaľ nesúhlasím s hodnotou svojho 
Kreditného limitu?
Najčastejšou príčinou takejto situácie je nedostupnosť určitých typov dát vstupujúcich do výsledného hodnote-
nia daného subjektu, a to hlavne dlhov, pohľadávok alebo iných finančných ukazovateľov.

Metodika SKM je v podobných prípadoch skôr konzervatívna a všeobecne pri nedostatku údajov smeruje 
k neudeleniu (žiadnych) bodov. 

Väčšinou je možné túto situáciu vyriešiť tak, že subjekt dodá požadované informácie, na ktorých základe dôjde 
k prepočtu skóringu. Požadovanými informáciami k eventuálnemu doplneniu sú najčastejšie účtovná závierka, 
alebo aspoň vybrané položky z účtovnej závierky, alebo z daňového priznania subjektu, alebo aspoň hodnota 
posledného obratu, vlastného kapitálu a hospodárskeho výsledku. Ďalej je obvykle vhodné doplniť potvrdenie 
príslušného orgánu o neexistencii dlhov alebo exekúcií.

V prípade, že máte záujem o doplnenie našich informácií, posielajte prosím vyššie uvedené údaje aj s označe-
ním IČO subjektu na podpora.sk@dnb.com.
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