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Důležité upozornění
Pokud jste zapomněli své přihlašovací
údaje do systému CESR, získáte je
snadno přímo prostřednictvím webu:
klikněte sem a zadejte do formuláře
svůj e‐mail uvedený při registraci.
Přihlašovací údaje vám budou
zaslány na tento e‐mail.

Statistika systému CESR

Reference
08/2011

Celkem

Počet zobrazených detailů ratingu

4 710

444 425

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

8 809

2 814 184

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

4 222

180 555

41

1 171

08/2011

Celkem

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Statistika insolvenčních řízení v ČR
Počet insolvenčních řízení

2 135

Počet subjektů v insolvenčním řízení
Počet dokumentů v insolvenčních řízeních

47 314

2 133

42 698

133 186

2 635 406

Mezi spokojené uživatele systému
CESR již patří např. tyto společnosti:
ACTIVA
ALIMA‐CZ
AQUATRADING
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
ELPREMO
FULGUR BATTMAN
GUMOTEX
Harsco Infrastructure CZ
KAMEX
Masokombinát Plzeň
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia
TRANS‐SPEDIT

Připravili jsme pro vás pravidelný měsíční report účtu
Připravili jsme pro vás měsíční report vašeho účtu v systému Czech Economic Subjects Rating,
který vám budeme od nynějška pravidelně zasílat začátkem každého kalendářního měsíce.
V reportu naleznete údaje o svém čerpání služeb, důležité aktuální informace z oblasti
insolvenčního řízení nebo zajímavé odkazy z oboru. Nebudou chybět reference, upozornění na
novinky v systému CESR a představení některých našich významných partnerů.

Počet subjektů v insolvenci oproti loňsku stoupá o desítky procent
Počet nových insolvenčních návrhů v České republice stále neklesá – naopak, např. letos
v měsících květnu a červnu opakovaně přesáhl číslo 2000 a v srpnu tuto hranici opět
překročil. Celkový počet insolvenčních návrhů za první pololetí roku 2011 pak je o celých
56 procent vyšší než za stejné období v roce 2010. Dlouhodobou statistiku počtu zahájených
insolvenčních řízení naleznete zde na webu systému CESR.

Zajímavé články

Odkazy

Trápí vás dlužníci? Zatočte s nimi, dokud je čas
Špatná platební morálka partnerů a nevyřešený systém řízení pohledávek a jejich
inkasa může podnikatele stáhnout do vleklých problémů. V nejzazším případě ho
mohou právě problémy s neplacením jeho klientů či odběratelů dokonce
definitivně potopit z důvodu druhotné platební neschopnosti.
podnikatel.cz ‐ 18. 8. 2011
více»

Užitečné odkazy
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
Justice.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Asociace insolvenčních správců

Velké insolvenční kauzy má dostat na starost elitní skupina soudců
Lékem na insolvenci má být specializace soudců a pravidla jmenování a
odměňování správců. Má být vyčleněna skupina pěti až deseti specialistů,
navrhuje americká poradenská skupina. Vytvoření soudcovské elity má však i své
odpůrce.
byznys.ihned.cz ‐ 18. 8. 2011
více»

Péče o pohledávky
Slovník pojmů k insolvenci
Průvodce péčí o pohledávky
Návod na používání systému CESR

Dluhy se od září prodraží. Dlužníkům i věřitelům
Od září se zvyšují soudní poplatky. Ve sporech o dluhy zaplatí víc nejen dlužníci,
ale i věřitelé. "Věřitelům se prodraží podání žaloby a více budou muset platit i
dlužníci při úhradách svých závazků," uvedla Jana Tatýrková ze společnosti M. B.
A. Finance, která se zabývá vymáháním dluhů.
byznys.lidovky.cz ‐ 24. 8. 2011
více»
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