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Tip
Chcete snadno a rychle vyhledávat
subjekty v obchodním rejstříku
a registru živnostenského podnikání?
Použijte novou záložku v menu svého
účtu s názvem OR/RŽP. Do formuláře
stačí zadat IČ nebo název hledané
společnosti.

Statistika systému CESR

Reference
03/2012

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

Celkem

23 014

495 667

6 337

2 886 513

11 951

214 410

502

1 930

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
Počet změn v registru dlužníků

03/2012

Celkem

166 260

2 028 572

55 522

221 387

358

1 122

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 906

63 245

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 541

114 536

Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

2 531

108 407

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

Seznamte se s novinkami v systému CESR
Tým pečující o vývoj systému CESR pro vás připravil několik zajímavých novinek. Cílem
některých je učinit CESR opět uživatelsky příjemnějším, úkolem jiných je umožnit vám systém
používat ještě efektivněji. V tomto článku vám novinky alespoň stručně představíme. První
z nich je obnovení oblíbené funkce Křížová kontrola podle osob, určené k získání přehledu o
působení konkrétních statutárních zástupců ve více podnikatelských subjektech. Tu jsme byli
nuceni před časem ukončit – vzhledem k tomu, že státní správa přestala ve svých databázích, z
nichž čerpá některá data i CESR, zveřejňovat rodná čísla (identifikátor osob pro Křížovou kontrolu). Nyní jsme
uvedenou funkci založili na jiném principu: párování vazeb na osoby provádí pomocí kombinace jména, příjmení a
data narození. O dalších novinkách si přečtěte zde.

Narůstá počet osobních bankrotů ‐ u podnikatelů i nepodnikatelů
Vedle počtu bankrotů firem – právnických osob stále narůstá také počet podnikatelů –
fyzických osob, kteří jsou nuceni vyhlásit osobní bankrot. Např. jen za měsíc listopad 2011
jich k tomuto kroku přistoupilo na 134, přičemž toto číslo tvořilo nadpoloviční většinu všech
bankrotů podnikatelských subjektů v daném měsíci. O vážnosti situace svědčí i fakt, že mezi
krachujícími podnikateli – fyzickými osobami se objevují i finanční poradci, kteří by lépe než
kdokoliv jiný měli být na dopady ekonomické situace připraveni. Výrazně ovšem roste též
počet osobních bankrotů nepodnikatelů – zatímco v roce 2010 jich bylo 6192, v loňském roce už šlo o 11536 případů.
O konkrétních příbězích lidí – podnikatelů i nepodnikatelů, kteří k osobnímu bankrotu přistoupili, si můžete přečíst zde.

Zajímavé články

Odkazy

Velké množství českých firem na hranici krachu, uvedla DB
Velké množství českých firem se pohybuje na hranici krachu, aniž by dobrovolně
vyhlásilo insolvenci. Uvedla to poradenská společnost Dun & Bradstreet s tím, že
z globálního hlediska je ale Česko zařazeno v kategorii nízkého rizika insolvence.
Počet firemních bankrotů ve světě podle Dun & Bradstreet v posledním loňském
čtvrtletí vzrostl ve všech regionech s výjimkou Severní Ameriky a severní Evropy.
financninoviny.cz ‐ 28. 03. 2012
více»
Česko se bude otřásat krachy firem. Víme, které oblasti jsou nejohroženější
Žádné růžové vyhlídky nemají české firmy. Za první měsíce letošního roku se
masivně zvýšil počet insolvencí. Zjistěte, kde se krachuje nejčastěji. O desítky
procent se zvýšil počet firemních bankrotů. Jednotlivé statistiky se však proti sobě
liší. Jak vyplývá z údajů CCB – Czech Credit Bureau, v únoru se počet firemních
bankrotů zvýšil o 25 procent. Společnost Credireform ale meziměsíční růst
odhaduje na 14 procent.
podnikatel.cz ‐ 06. 03. 2012
více»
Západoněmeckým městům hrozí krach. Už nechtějí platit východu
Stovkám zadlužených měst a obcí na západě Německa hrozí bankrot, protože tamní
banky se jim kvůli zhoršené ekonomické situaci v Evropě a obavám z opakování
řeckého scénáře zdráhají poskytnout další úvěry. Kvůli své hrozivé finanční
situaci se západoněmecká města začala bouřit proti povinnosti přispívat na
rozvoj bývalého komunistického východu a tvrdí, že takzvanou solidární daň by
nyní potřebovala ona. Upozornil na to deník Financial Times Deutschland (FTD).
byznys.lidovky.cz ‐ 22. 03. 2012
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
Pavla Turková, account managerka
"Využíváme všechny služby systému
CESR, především hlídání insolvence.
Zde však chci ohodnotit něco jiného
než kvalitu služeb, a to celkový přístup
týmu starajícího se o CESR. Velmi
oceňuji průběžné vylepšování funkcí
systému a jeho stále nové možnosti,
také se mi líbí, že o novinkách jsme
informováni newsletterem, na
webu i Facebooku. Takovou péči si
nechám líbit..."

