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Tip
Máte potíže s často komplikovanou
odbornou terminologií v oblasti
řešení pohledávek a insolvenčního
řízení? Využijte náš obsáhlý slovníček
pojmů, v němž najdete všechny
základní termíny.

Statistika systému CESR

Reference
11/2011

Celkem

Počet zobrazených detailů ratingu

4 489

456 155

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

5 867

2 836 404

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

3 192

186 945

26

1 195

11/2011

Celkem

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Statistika insolvenčních řízení v ČR
Počet insolvenčních řízení
Počet subjektů v insolvenčním řízení
Počet dokumentů v insolvenčních řízeních

2 365

53 025

2 541

52 692

170 816

3 029 096

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

Komunikujte s námi také na sociální síti Google Plus
Sociální sítě představují jeden z fenoménů v oblasti komunikace. Při správném použití umožňují
rychle a efektivně sdílet informace nejrůznějšího typu, díky čemuž se staly hojně využívanou
platformou i pro firmy, které jejich prostřednictvím komunikují se svými klienty a partnery. Ani my
nechceme zůstat pozadu a už delší dobu vám všechny důležité informace ze systému Czech
Economic Subjects Rating nabízíme nejen v sekci Novinky přímo na webových stránkách, ale
také na naší profilové stránce na sociální síti Facebook. Nyní s námi však můžete komunikovat
i prostřednictvím nově založeného profilu na síti Google Plus. Naleznete zde nejen údaje o nových službách, ale
i zajímavé informace z oblasti insolvenčních řízení a ekonomické situace obecně, reference nebo fotografie z akcí,
kterých se účastníme.

Problémy evropských ekonomik ‐ blíží se konec eurozóny?
Vedle Řecka se v poslední době ve vážných potížích ocitly i další země eurozóny, a to včetně jejích
tradičně nejsilnějších států – Německa a Nizozemí. Situace je natolik závažná, že i vrcholní evropští
politici přiznávají ohrožení samotné existence eurozóny. A nejsou sami – o tom, že finanční trhy už
možná počítají s jejím rozpadem, píše na svém blogu např. i držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul
Krugman. Příklady z poslední doby hovoří samy za sebe. Itálie prodala krátkodobé dluhopisy jen za
mimořádně vysoký úrok 6,5 %, což naznačuje, že trhy pro nejbližší měsíce vážně počítají s možností
pádu tohoto státu do platební neschopnosti. Agentura Fitch snížila rating Portugalska z dosavadního "BBB‐" na stupeň
"BB+" s výhledem negativním. Rating je tedy mimo investiční pásmo. Další informace najdete zde.

Zajímavé články

Odkazy

V České republice se opět zhoršila platební morálka
Platební morálka se v České republice dále zhoršila, stále více faktur není
uhrazeno včas do třiceti dnů od vydání. Odepisované pohledávky, kterých je v
tuzemsku 3,1 procenta, mají negativní dopady na ekonomiku firem, mimo jiné na
likviditu a brzdí nové investice. Vyplývá to z průzkumu Evropského platebního
indexu společnosti Intrum Justitia.
profit.cz ‐ 24. 11. 2011
více»
Dluhová krize začíná ohrožovat už i Německo
Na trhu se začínají objevovat první známky toho, že dluhová krize začíná
ohrožovat i nejsilnější článek eurozóny, kterým je sousední Německo. Země ve
středu zažila jednu z nejméně úspěšných aukcí vládních dluhopisů od zavedení
společné evropské měny. Euro na to zareagovalo propadem. Německo nabídlo na
středeční aukci desetileté dluhopisy za šest miliard eur (154 miliard Kč). Kvůli
slabému zájmu investorů jich nakonec necelé dvě třetiny propadly. Německé
dluhopisy jsou přitom považované za nejbezpečnější v Evropě.
ekonomika.idnes.cz ‐ 23. 11. 2011
více»
Česko prochází zatěžkávací zkouškou. Investoři se kromě koruny zbavují i dluhopisů
Investoři ztrácí na trhu zájem nejen o českou měnu, ale také o státní dluhopisy.
Česko tak v posledních týdnech prochází zatěžkávací zkouškou, kterou na ní
uvalila krize v eurozóně.
byznys.ihned.cz ‐ 27. 11. 2011
více»
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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
Ondřej Valík, credit manager
„Nikdo nechce obchodovat s firmou,
která mu pak za služby nezaplatí.
Nikdo ale také nechce věnovat
prověřování obchodních partnerů
veškerý svůj čas a energii a upozadit
ostatní úkoly. Proto je pro pracovníky
na mé pozici ideální získat nástroj,
který poskytne kvalitní informace a
doporučení na jednom místě. A přesně
takový je systém CESR.“

