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Víte, že...

V kartě CESR
Pro
otevření
ratingu nově
PDF
najdetesouboru vložte heslo.
položku Ovládané subjekty. Jedná se
o firmy, v nichž má aktuálně
prověřovaná společnost majetkový
podíl. Ve spojení s funkcí Křížová
kontrola tak můžete získat podrobný
přehled o provázání společností.

Statistika systému CESR
04/2012
Celkem
Počet zobrazených detailů ratingu
28 586
524 047
Počet subjektů v databázi (nových / celkem)
5 136
2 895 241
Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)
19 304
220 848
Počet uživatelů systému (nových / celkem)
1 353
2 527

Zrušit

OK

Název souboru:
-

Reference

Velikost souboru:

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

-

Nadpis:

Systém CESR včas pro své klienty zjistil

-04/2012
Celkem

Počet změn u subjektů v RŽP a OR
102 513
2 131 085
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
51 355
261 385
Počet změn v registru dlužníků
246
1 122
Počet zahájení insolvenčních řízení
2 766
65 984
Počet konkursů, úpadků a likvidací
2 519
122 561
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
2 514
116 294

Autor:
-

Předmět:

-Díky novým úpravám je systém CESR ještě přehlednější
Upravili jsme výpis Křížové kontroly – výsledky jsou nyní přehledněji uspořádány a řazeny dle
abecedy. Přibyla možnost u subjektů, které Křížová kontrola vypíše, zobrazit neaktivní
osoby (jež v subjektech v klíčových pozicích působily v minulosti). Také v kartě
CESR ratingu
jsme provedli úpravy, jejichž cílem je vyšší přehlednost. Klíčové informace na začátku výpisu
jsou podbarveny stejným odstínem jako hodnota ratingu. Údaje o místě působení subjektu –
okres a kraj – jsou na jednom místě, u každého subjektu také najdete jeho obrat za minulých 5
let. Změn doznalo i řazení bloků s osobami působícími v subjektu a majetkovými podíly. Při vyhledávání firem
v
Adresáři subjektů
nyní můžete nastavit filtr podle dalšího důležitého parametru – Klasifikace ekonomických činností
CZ NACE.

Klíčová slova:
-

Představujeme posilu našeho týmu: Barboru Kabelkovou

Abychom mohli
dále zkvalitňovat služby systému CESR, rozšiřujeme tým o další kolegy různých
Datum
vytvoření:
specializací. Dnes vám představíme naši nejnovější posilu – Mgr. Barboru Kabelkovou, která
zastává pozici account managera. Barbora se narodila v Brně. Po maturitě na gymnáziu
složila přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde absolvovala
magisterské studium oborů Teorie interaktivních médií a Management. Její praxe zahrnuje
zkušenosti v oblasti marketingu a péče o klienty v PR agentuře APC, vydavatelství CCB nebo
společnosti AWD Česká republika Brno. Hovoří plynně anglicky a německy. A čemu se Barbora ráda věnuje ve volném
čase? Literatuře, divadlu, kinematografii, hudbě, plavání a cyklistice.

-

Zajímavé články
Bankovní asociace: ČR letos čeká ekonomická stagnace a vysoká inflace
Česká bankovní asociace ve své aktualizované prognóze očekává v letošním roce
stagnaci tuzemské ekonomiky. Oproti lednovým odhadům jde o mírné zlepšení,
tehdy totiž bankovní asociace počítala s poklesem ekonomiky o 0,1 procenta. Češi
také musí počítat s vyšší inflací, která by měla podle odhadů asociace vystoupat
na 3,5 procenta, což značně sníží reálné disponibilní příjmy domácností.
ceskatelevize.cz
‐ 12. 04. 2012
více»
Analytik Next Finance: Slovensko nás může dohnat za 10 let
Slovensko by ekonomicky podle analytika Martina Prokopa mohlo dohnat Česko
do deseti let. Zahraniční firmy se na Slovensku nebojí investovat. Důvodem jsou
rychlejší reformy v porovnání s Českem. Praze podle Prokopa naopak může
prospět fakt, že zatím nepřijala euro.
byznys.ihned.cz
‐ 28. 04. 2012
více»
Evropu pohlcuje obří zadlužení, dosáhlo 82,5 % HDP. V Česku je poloviční.
Evropa sice bojuje s dluhovou krizí, zatím se jí to ale příliš nedaří. Zadlužení
eurozóny i Evropské unie totiž neustále roste. Ve státech platících eurem na konci
loňského roku vládní dluh stoupl na 87,2 procenta HDP a v EU na 82,5 procenta
HDP. Vyplývá to z informací Evropského statistického úřadu (Eurostatu). Evropa
přitom dlouhodobě usiluje o to, aby země dostaly své dluhy pod hranici 60
procent HDP, která je také brána za jednu z podmínek pro přijetí eura.
ekonomika.idnes.cz
‐ 23. 04. 2012
více»

Datum úpravy:
-

Vytvořil:
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Tvůrce PDF:
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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

Verze PDF:
-

Řekli o nás
Eva Vlčková, credit controller
"Nejzajímavější je pro nás služba
Hlídací pes, která nám umožňuje
sledovat změny u obchodních
partnerů v obchodním rejstříku,
nahlížet do registru dlužníků i do
insolvenčního rejstříku. Na základě
informací získaných v systému CESR se
dále rozhodujeme, jaké stanovisko
k jednotlivých firmám zaujmeme."
Partner
CESR ‐ Czech Economic Subjects Rating
tel.: 530 501 935, e‐mail:
info@cesr.cz
, web:
www.cesr.cz
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