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Tip
Nejste si jisti, jak některou ze služeb
systému CESR používat? Pomůže vám
uživatelská příručka, ve které najdete
podrobný popis všech funkcí
doplněný o screenshoty a pokročilejší
tipy.

Statistika systému CESR

Reference
12/2011

Celkem

Počet zobrazených detailů ratingu

7 170

458 834

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

6 919

2 854 340

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

4 639

188 304

58

1 216

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
12/2011

Celkem

240 004

1 557 005

57 029

148 000

Počet změn v registru dlužníků

2 009

29 468

Počet zaniklých subjektů

6 302

88 145

Počet změn subjektů v RŽP a OR
Počet změn v sledovaných insolvenčních řízení

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

Zdokonalili jsme funkci Křížová kontrola podle osob
Díky úpravě funkce Křížová kontrola podle osob nyní můžete systém CESR při prověřování
subjektů používat ještě efektivněji. Součástí CESR ratingu každé společnosti je položka
Statutární orgán, která obsahuje údaje o osobách ve vedení (např. u akciových společností o
členech představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným o jednatelích,
společnících a prokuristech) včetně konkrétních funkcí a adres. Za jménem každé z těchto osob
je nyní umístěna ikona. Po kliknutí na ni systém na základě rodného čísla vygeneruje všechny
subjekty, ve kterých daný člověk ve vedení figuruje či figuroval. A to včetně všech funkcí, případných vložených podílů i
časových údajů. Jedním kliknutím tak ke kterékoliv osobě získáte kompletní přehled jejího působení v podnikatelských
subjektech.

Vláda, odbory a podniky budou jednat o protikrizových opatřeních
Ekonomická krize se podle drtivé většiny prognóz bude nadále zhoršovat. Toho jsou si vědomi
i zástupci odborů a zaměstnavatelů, kteří na brífinku po jednání tripartity dali najevo, že od
vlády očekávají konkrétní návrhy, jak čelit další vlně krize. Projednání těchto návrhů je nyní
naplánováno na přelom ledna a února 2012. Do té doby má vláda oběma dalším stranám
dodat také návrhy protikrizových opatření vypracovaných Národní ekonomickou radou vlády
(NERV). Část rozpracovaných návrhů už v polovině prosince pronikla do médií, objevilo se zde
např. sjednocení DPH na 20 %, vyšší zdanění cigaret a alkoholu, vyšší daň z nemovitosti či zkrácení pracovního týdne.
Podle některých zdrojů vláda uvažuje o použití těchto opatření v případě, že HDP klesne pod 2 %.

Zajímavé články

Odkazy

Dluhová krize se nezmírnila, spíše se stupňuje, řekla šéfka MMF
Současná dluhová krize, která sužuje především západní Evropu a jejíž dopady
ohrožují i zbytek světa, se nijak nezmírnila. Řekla to šéfka Mezinárodního
měnového fondu Christine Lagardeová. Podle ní je naopak zřejmé, že krize
eskaluje a k jejímu řešení musejí přispět všechny země. "Vyhlídky světové
ekonomiky rozhodně nejsou růžové. Právě naopak, jsou dost chmurné. Není ve
světě žádná země, která bude imunní vůči krizi. Ta se nejenže nezmírňuje, ale
naopak eskaluje," řekla Lagardeová při návštěvě ve Washingtonu.
ekonomika.idnes.cz ‐ 15. 12. 2011
více»
523 bank dostalo 3leté úvěry ECB za bezmála 500 miliard eur
S robustní poptávkou se střetla první aukce Evropské centrální banky na dodání
dlouhodobé likvidity bankám skrze nový tříletý nástroj. Tendr LTRO se splatností
1134 dní přilákal celkem 523 bank, které ECB požádaly o dodání úvěrů v objemu
489,191 miliardy eur. To je vysoko nad očekáváními trhů pro to, kolik si banky
budou chtít půjčit. Odhad sahal na 293 mld. eur.
patria.cz ‐ 21. 12. 2011
více»
Česko vyjádřilo ochotu podpořit MMF, ale chce půjčit méně než 89 miliard korun
Během telekonference ministrů financí najevo, že podmínky půjčky MMF jsou pro
nečleny Eurozóny méně výhodné, především proto, že musí poskytnout vlastní
devizové rezervy. Česko je ochotno poskytnout půjčku MMF, ale částka musí být
nižší než plánovaných 89 miliard Kč.
byznys.ihned.cz ‐ 20. 12. 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
Jiří Frynta, finanční ředitel
"Na systému CESR oceňuji hlavně
funkci hlídání insolvence. Díky ní
místo zdlouhavého prohledávání
internetu pouze zadáme sledované
firmy do programu Hlídací pes a
následně všechny potřebné informace
dostáváme automaticky e‐mailem.
Zadání firem do systému přitom
zabere jen pár minut. Úspora času
a peněz je zde opravdu výrazná."

