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Důležité informace
Společnost Sofis partner, s.r.o.
upravila Všeobecné obchodní
podmínky služby CESR. Novelizovaný
dokument nabývá účinnosti dne 1.
března 2012, jeho znění již nyní
naleznete na webových
stránkách systému CESR.

Statistika systému CESR

Reference
01/2012

Počet zobrazených detailů ratingu
Počet subjektů v databázi (nových / celkem)
Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)
Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Celkem

6 813

462 968

6 995

2 864 393

14 150

200 591

49

1 232

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
01/2012
Počet zahájení insolvenčních řízení

Celkem

4 649

57 709

68 448

196 031

Počet konkursů, úpadků a likvidací

6 767

99 159

Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

6 718

93 405

Počet změn v registru dlužníků

1 307

1 122

278 656

1 710 915

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

Počet změn údajů u subjektů v RŽP a OR

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

Ukončení funkce křížová kontrola podle osob
K 9. 1. 2012 jsme odstranili ze služeb systému CESR funkci Křížová kontrola podle osob,
určenou k získání přehledu o působení konkrétních statutárních zástupců ve více
podnikatelských subjektech. K tomuto kroku nás vedla novelizace Obchodního zákoníku
účinná od 1. 1. 2012, která zařazuje rodné číslo osoby mezi citlivé údaje. V souladu s tím
státní správa přestala ve svých databázích, z nichž čerpá některá data i systém CESR, rodná
čísla zveřejňovat. To nám bohužel znemožňuje křížovou kontrolu osob nadále efektivně zajistit.
Právě rodné číslo totiž bylo identifikátorem, na jehož základě bylo možné působení konkrétní osoby ve více subjektech
zjistit, a žádná alternativa není v českém prostředí k dispozici.

Při exekuci ze mzdy letos dlužníkům zůstává vyšší nezabavitelné minimum
Problémy se splácením hypoték, leasingů a různých úvěrů má v poslední době stále více osob.
V souvislosti s tím také stoupá počet nařízených exekucí. Pokud je dlužník zaměstnaný a
dostává pravidelnou výplatu, přistupují exekutorské úřady – jako k jednomu z prvních kroků –
k exekuci ze mzdy. Jistá část výplaty, tzv. nezabavitelné minimum, však musí dlužníkovi vždy
zůstat. Její výše je vypočítávána ze životního minima a z normativních nákladů na bydlení.
Životní minimum se přitom v ČR letos po 5 letech beze změn zvyšuje z 3126 Kč na 3410 Kč a
normativní náklady na bydlení se zvyšují ze 4863 Kč na 5352 Kč. Nezabavitelné minimum na dlužníka v souvislosti
s tím pro rok 2012 vzrůstá na 5842 Kč (tj. dvě třetiny součtu obou výše uvedených částek). Další informace najdete zde.

Zajímavé články

Odkazy

ČR si asi dovolí zvolit polovičaté řešení a půjčí na záchranu eura “jen” 50 mld. Kč
Tak to vypadá, že Česká republika zřejmě po vzoru Velké Británie zvolí v otázce
pomoci eurozóně jen polovičaté řešení, když namísto požadovaných 90 mld. korun
půjčí MMF jen 50 miliard. Těžko hodnotit výsledek politického kompromisu ve
stylu Werichovy pohádky “oblečená‐neoblečená” už i proto, že politické důsledky
těžko dohlédnout a z makroekonomického hlediska nejde o částku, která by mohla
českou ekonomiku nějak zásadněji vykolejit.
mesec.cz ‐ 18. 01. 2012
více»
Insolvenční řízení neznamená krach. Vláda chce zabránit šikaně
Vláda dnes schválila novelu insolvenčního zákona, která by měla zamezit
šikanózním insolvenčním návrhům. Ministerstvo spravedlnosti, které novelu
připravilo, tím reaguje na rozmáhající se praxi podávání bezdůvodných
insolvenčních návrhů ze strany věřitelů. Nově dostanou soudy možnost takovéto
návrhy zamítnout. Přestože zahájení insolvenčního řízení automaticky neznamená
úpadek dlužníka, veřejnost tuto informaci často vnímá tak, že firma směřuje k
bankrotu. Toho někteří věřitelé zneužívají a podávají na dlužníky šikanózní
insolveční návrhy, které často opravdu vedou až k likvidaci ekonomicky zdravé
společnosti.
podnikatel.cz ‐ 25. 01. 2012
více»
Většina Čechů má důvěru v ČNB i banky obecně
Téměř tři čtvrtiny české populace (72 procent) mají důvěru v Českou národní
banku (ČNB). Poněkud nižší, stále však většinový podíl lidí (61 procent) důvěřuje
bankám v naší zemi. Stejný podíl lidí uvádí, že většinu finančních prostředků
domácnosti má uloženou právě v bance. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM.
novinky.cz ‐ 27. 01. 2012
více»
Partner
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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...
Václav Štursa, credit controller
"Na systému CESR oceňuji především
přehlednost a snadné ovládání. Měl
jsem možnost vyzkoušet si
i konkurenční aplikace a musím říct,
že se systémem CESR se mi pracuje
zdaleka nejlépe. Intuitivní prostředí,
přehledné grafické uspořádání
a propracovaná nápověda ‐ to vše mi
umožňuje příslušná data najít či
vygenerovat během několika sekund. A
kdybych si náhodou nevěděl rady,
pomůže mi uživatelská příručka."

