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Výpočet Platebního indexu

Platební index – P12
Platební index je dalším produktem společnosti Dun & Bradstreet. Jedná se o matematickou veličinu, vyjadřu-
jící (na základě dat dostupných Dun & Bradstreet) průměrnou „platební morálku“ analyzovaného subjektu.

Tato číselná hodnota vyjadřuje, kolik dnů před nebo po datu splatnosti průměrně subjekt platí své závaz-
ky za posledních dvanáct (12) měsíců. Platební index – P12 se vypočítá jako průměr zpoždění všech 
(Dun & Bradstreet známých) úhrad závazků subjektu, a to za zmíněné období posledních dvanácti (12) měsíců. 
Průměr je vážený fakturovanou částkou. Platební index může nabývat hodnot v intervalu <-30; 180>, kdy coko-
liv pod hodnotu 0, včetně této hodnoty, znamená, že průměrně je úhrada závazku ve splatnosti.

Platební index se vyhlašuje u subjektů a odvětví za jednotlivé měsíce z dostupného vzorku přijatých faktur jed-
notlivých subjektů, respektive vzorku vydaných faktur jejich obchodních partnerů.

Společnost Dun & Bradstreet má smluvní vztahy se svými obchodními partnery – externími dodavateli, kteří 
tyto platební zkušenosti se svými zákazníky na pravidelné bázi poskytují, aktualizují a podílí se tak na zvyšování 
bezpečnosti a transparentnosti tržního prostředí v Česku a na Slovensku. Platební index se vztahuje výhradně 
k podnikatelským aktivitám hodnocených subjektů, nikoliv k soukromým ekonomickým aktivitám jakýchkoli 
fyzických osob.

Platební index – P3
Platební index je dalším produktem společnosti Dun & Bradstreet. Jedná se o matematickou veličinu, vyjadřu-
jící na základě dat dostupných Dun & Bradstreet průměrnou „platební morálku“ analyzovaného subjektu.

Tato číselná hodnota vyjadřuje, kolik dnů před nebo po datu splatnosti průměrně subjekt platí své závazky 
za poslední tři (3) měsíce. Platební index – P3 se vypočítá jako průměr zpoždění všech (Dun & Bradstreet 
známých) úhrad závazků subjektu, a to za zmíněné období posledních tří (3) měsíců. Průměr je vážený fak-
turovanou částkou. Platební index může nabývat hodnot v intervalu <-30; 90>, kdy cokoliv pod hodnotu 0, 
včetně této hodnoty, znamená, že průměrně je úhrada závazku ve splatnosti.

Platební index se vyhlašuje u subjektů a odvětví za jednotlivé měsíce z dostupného vzorku přijatých faktur jed-
notlivých subjektů, respektive vzorku vydaných faktur jejich obchodních partnerů.

Společnost Dun & Bradstreet má smluvní vztahy se svými obchodními partnery – externími dodavateli, kteří tyto 
platební zkušenosti se svými zákazníky na pravidelné bázi poskytují, aktualizují a podílí se tak na zvyšování bez-
pečnosti a transparentnosti tržního prostředí v České a Slovenské republice. Platební index se vztahuje výhradně 
k podnikatelským aktivitám hodnocených subjektů, nikoliv k soukromým ekonomickým aktivitám jakýchkoliv 
fyzických osob.

Co mohu jako subjekt udělat, pokud nesouhlasím s hodnotou svého 
platebního indexu?
Prosím kontaktujte nás na podpora.cz@dnb.com, prověříme aktuálnost a správnost poskytnutých dat našimi 
dodavateli a proces zpracování těchto dat do našeho informačního systému. 

Dun & Bradstreet je také připraven ověřit platební index na základě předložení informací o vlastním plateb-
ním styku subjektu (vč. dat poskytnutých z jeho vlastního účetního systému), které by lépe osvětlily celkovou 
platební morálku sledovaného subjektu. V případě jasného a prokazatelného rozporu mezi daty poskytnutými 
doda vatelem a daty poskytnutými hodnoceným subjektem může Dun & Bradstreet platební index zaktualizovat 
buď tím, že sporné faktury z indexu vyjme a index přepočítá, anebo index smaže.
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