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Důležité upozornění
Nejsnazší cestou, jak získávat
nejaktuálnější informace o novinkách
v systému CESR, je stát se jeho
fanouškem na sociální síti Facebook.
Stránku systému CESR na Facebooku
najdete zde.

Statistika systému CESR

Reference
09/2011

Celkem

Počet zobrazených detailů ratingu

3 393

446 474

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

7 925

2 819 189

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

2 782

182 806

22

1 177

09/2011

Celkem

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Statistika insolvenčních řízení v ČR
Počet insolvenčních řízení

2 125

Počet subjektů v insolvenčním řízení
Počet dokumentů v insolvenčních řízeních

48 659

2 317

44 407

124 752

2 713 639

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

Systém CESR se stal partnerem prestižního golfového turnaje
Systém CESR se 2. září 2011 stal partnerem prestižního golfového turnaje GOLF CUP UNIE PRO
ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR 2011, který přivítal desítky hráčů i nehráčů na hřišti Kořenec
u Boskovic. Vítězové díky tomuto partnerství získali mj. dárkové vouchery na užívání systému
CESR po určitou dobu zdarma. Fotogalerii z turnaje, jeho výsledky i další informace naleznete
na webových stránkách pořadatele.

Řecko je před krachem ‐ jak jeho bankrot ovlivní Evropu?
Celé září se v médiích objevují články o situaci v Řecku. Stále častěji se v nich vyskytuje slovo
„bankrot“. Nejprve opatrně, postupně stále tvrději a jednoznačněji. I když EU zřejmě nepřipustí
nekontrolovaný krach Řecka, důsledky jeho bankrotu pocítí celá Evropa. Např. tím, že banky
i celé státy budou muset ponížit hodnotu svých pohledávek vůči Řecku. Změny pocítí
i exportéři, kvůli očekávanému oslabení eura ale vlastně všichni. Rozsáhlý rozbor najdete zde.

Zajímavé články

Odkazy

Světoví finančníci slíbili v boji s dluhy rázné kroky, konkrétní ale nebyli
Světoví finančníci po zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu
konkrétní opatření v boji proti dluhové krizi nepřinesli. Slíbili pouze rázné
a koordinované kroky. Je tak otázkou, zdali tento výstup uklidní situaci na
finančních trzích. Řecký ministr financí Evangelos Venizelos přislíbil, že jeho země
učiní vše, co bude zapotřebí, aby se vyhnula platební neschopnosti a zůstala
součástí eurozóny.
byznys.ihned.cz ‐ 25. 9. 2011
více»
Česká spořitelna žádá o zastavení tendru na prodej Sazky
Česká spořitelna (člen věřitelského výboru) žádá insolvenční soud o okamžité
zastavení výběrového řízení na prodej Sazky. Jak aktuálně informovala ČTK,
důvodem tohoto kroku je hrozba zpochybnění platnosti právních úkonů správce
při zpeněžení majetku Sazky. Insolvenční správce Josef Cupka by měl vyhlásit
oficiální výsledky výběrového řízení na prodej společnosti. Největší nabídky v
tomto tendru jsou již známy. Jedná se o nabídky finančních skupin PPF a KKCG.
podnikatel.cz ‐ 26. 9. 2011
více»
Osobních bankrotů je nejvíce od ledna 2008
V srpnu bylo vyhlášeno 1129 osobních bankrotů, což je jejich nejvyšší počet od
ledna 2008. Oproti červenci jejich počet stoupl o 269. Vyplývá to z analýzy
společnosti CCB – Czech Credit Bureau. Od začátku letošního roku do srpna bylo
vyhlášeno 7291 osobních bankrotů, ve stejném období loňského roku to byla
méně než polovina. Nejvíce podle analýzy bankrotují lidé mezi 35 a 44 lety.
mesec.cz ‐ 5. 9. 2011
více»

Užitečné odkazy
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
Justice.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Asociace insolvenčních správců
Péče o pohledávky
Slovník pojmů k insolvenci
Průvodce péčí o pohledávky
Návod na používání systému CESR

Řekli o nás...
Martin Václavík, obchodní ředitel
"Jsem velmi rád, že jsme se rozhodli
zakoupit přístup do systému CESR.
Můžeme prostřednictvím ratingu před
důležitými transakcemi prověřit
společnosti, s nimiž plánujeme uzavřít
obchod. To nás už několikrát
zachránilo od dodání zboží firmě,
která by nám za něj nezaplatila."
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