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Důležité upozornění
Pokud v přihlašovacím formuláři
zaškrtnete políčko Trvalé přihlášení,
zůstanete do systému CESR přihlášeni
i po zavření prohlížeče nebo vypnutí
počítače. Při opětovném vstupu na
www.cesr.cz pak budete ke svému účtu
automaticky přihlášeni. Trvalé
přihlášení zrušíte kliknutím na
ODHLÁSIT SE v menu vpravo nahoře.

Statistika systému CESR

Reference
10/2011

Celkem

Počet zobrazených detailů ratingu

6 374

452 394

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

7 778

2 828 856

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

1 140

183 837

13

1 185

10/2011

Celkem

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Statistika insolvenčních řízení v ČR
Počet insolvenčních řízení

2 137

Počet subjektů v insolvenčním řízení
Počet dokumentů v insolvenčních řízeních

50 772

2 302

48 667

153 900

2 865 535

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

Seznamte se s novinkami v systému CESR
Připravili jsme několik novinek, které vám dále usnadní a zpřehlední práci se systémem CESR
a jeho funkcemi. Týkají se především nápovědy a výpisu zastupujících osob (statutárních
orgánů) na kartě CESR ratingu. Pokud se do systému registrujete poprvé, naleznete nově
u každého kroku v přihlašovacím formuláři pole nápovědy. V něm je k dispozici stručný
komentář, který popisuje, jak dále postupovat. Informace o dalších změnách najdete zde.

Minimálně pěti českým obcím hrozí bankrot
Bankrot aktuálně nehrozí jen jednotlivcům, firmám či státům, ale také obcím. Nejhůře jsou na
tom v ČR v současnosti obce Bublava, Nebanice, Pohled, Prameny a Rostěnice‐Zvonovice.
V problémech je však mnoho dalších – např. ve Zlínském kraji, který vykazuje nejvyšší
procentní podíl obcí v tíživé situaci, spadá do kategorie s vyšší mírou rizika každá pátá obec.
Početně je takových obcí nejvíce v Karlovarském kraji. Další informace najdete zde.

Zajímavé články

Odkazy

Summit: Banky odepíší 50 % řeckého dluhu, do poloviny roku 2012 musejí
podstatně navýšit kapitál
Večerní Summit celé EU27 a následně eurozóny skončil dohodou na následujících
klíčových bodech: odpisu 50 % řeckého dluhu drženého bankami a požadavkem na
navýšení jejich kapitálu do poloviny roku 2012. Eurozóna se shodla, že výrazně
zvýší efektivitu záchranného fondu EFSF.
patria.cz ‐ 27. 10. 2011
více»
Jaká je platební morálka firem v Evropě? Nejhorší Jsou Řekové a Slováci
Nejhorší platební morálku v Evropě mají řecké firmy, nesplácení pohledávek,
dlouhá doba splatnosti i riziko nedobytnosti pohledávky je tam nejvyšší.
Informovala o tom mezinárodní inkasní agentura EOS KSI s odvoláním na svůj
průzkum v deseti evropských státech.
nasepenize.cz ‐ 20. 10. 2011
více»
Automobilce Saab stále hrozí bankrot
Nucený správce problémové švédské automobilky Saab usiluje o ukončení režimu
soudní ochrany před věřiteli, který má firmě umožnit reorganizaci aktivit.
Oznámila to dnes nizozemská společnost Swedish Automobile, která je majitelem
Saabu. Konec ochrany by podle agentury DPA prakticky znamenal nevyhnutelný
bankrot automobilky.
zakruta.cz ‐ 20. 10. 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
Petr Bartoň, credit controller
„Důležitou součástí mé každodenní
práce je vyhodnocování rizikovosti
našich potenciálních klientů a jejich
finanční situace. Dříve jsem musel
potřebné informace namáhavě čerpat
z mnoha zdrojů. Dnes používám
systém CESR, který drtivou většinu
z nich plně nahradí a navíc mi díky
CESR ratingu poskytne i profesionální
doporučení.“
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