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Víte, že...
Všechny novinky v systému CESR, se
kterými se můžete seznámit např.
v news přímo na úvodní straně svého
účtu, jsme zakomponovali do
uživatelské příručky. Její aktuální verzi
si stáhněte zde.
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Celkem

Počet změn u subjektů v RŽP a OR

191 020

2 219 592

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

107 704

317 710

Počet změn v registru dlužníků

4 043

1 197

Počet zahájení insolvenčních řízení

5 041

68 265

Počet konkursů, úpadků a likvidací

5 427

133 213

Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

5 389

126 823

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

Českou ekonomiku čeká další stagnace
Podle prognózy Evropské komise čeká letos ekonomiku České republiky stagnace. Podobný
výhled se očekává i pro ekonomiku celé Evropské unie, zatímco hospodářství eurozóny čeká
propad o 0,3 procenta. Vývoj v ČR je přitom mnohem negativnější, než jak očekávaly klíčové
tuzemské instituce – Česká národní banka, Ministerstvo financí i mnozí analytici. Aktuální
výsledky ukazují, že hrubý domácí produkt se u nás snížil meziročně i mezičtvrtletně o celé 1 %.
Ještě většímu propadu přitom zabránil pouze fakt, že sousedům ČR včetně Německa se naopak
daří lépe, než se čekalo. Nejaktuálnější prognózy předpovídají české ekonomice pro zbytek letošního roku druhý
nejhorší vývoj mezi deseti státy EU, které nejsou členy eurozóny – hned po Maďarsku.

Václav Klaus představil na konferenci osm bodů pro nápravu Evropy
Prezident ČR Václav Klaus představil 22. května na konferenci v Chicagu osm bodů, které
považuje za klíčové pro nápravu aktuální – především ekonomické – situace v Evropě. Mezi
klíčové teze jeho koncepce patří mj. odklon od nadměrné centralizace, od ekologické
legislativy nebo od „neproduktivního a paternalistického“ sociálně tržního hospodářství.
Kritika se dotkla i evropské měnové unie a jejího chybného uspořádání – právě to je podle
Klause hlavní příčinou současné situace Řecka. Navrhované změny prezident považuje za
potřebné, avšak jejich realizaci nevidí jako pravděpodobnou. Vyžadovala by totiž návrat politiky, kterou podle něj
nadnárodní evropské instituce vytlačily. Názory na Klausovo osmero se různí, vlastní si můžete udělat po jeho přečtení
např. zde.

Zajímavé články

Odkazy

Středočeský kraj se může propadnout do platební neschopnosti
Středočeský kraj byl na konci loňského roku podle oficiálních údajů ministerstva
financí (MF) s 3,7 miliardy korun nejzadluženějším regionem v zemi. Celkové
závazky kraje jsou ale údajně mnohem vyšší a hrozí, že by se mohl dostat do
platební neschopnosti. S odvoláním na bývalého poslance a současného
místopředsedu krajského finančního výboru Karla Machovce (ČSSD) to napsal
týdeník Ekonom.
novinky.cz ‐ 24. 05. 2012
více»
Vláda a ČNB se chystají na řecký odchod z eurozóny. Koruna by se propadla
Odchod Řecka z eurozóny by pro Česko znamenal horší podmínky pro exportéry,
tím pádem i pro domácí výrobu a v konečném důsledku i nárůst nezaměstnanosti,
říká Radomír Jáč, hlavní ekonom PPF Asset Management. Evropa se intenzivně
připravuje na odchod Řecka z eurozóny. Velká Británie o víkendu oznámila, že
v případě kolapsu eura omezí imigraci do země, švýcarská vláda chce zase bránit
dalšímu posilování své měny.
byznys.ihned.cz ‐ 28. 05. 2012
více»
Česká republika je na tom hůř, než se čekalo
Zveřejněná výkonnost české ekonomiky za první čtvrtletí (‐1 %) byla výrazně
negativním překvapením, kterému v takovém rozsahu nenasvědčuje nic
z přicházejících makroekonomických dat. V kontextu rekordních přebytků
zahraničního obchodu, který je sice z části odrazem slabé domácí poptávky a
nižších importů, klesající nezaměstnanosti, velmi pozvolna, ale rostoucích
maloobchodních tržeb a solidní průmyslové produkce klesala aktivita pouze v
sektoru stavební výroby.
mesec.cz ‐ 23. 05. 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
Petr Mráz, credit controller
"Informace jsou v dnešní době to
nejcennější zboží. A CESR jich
poskytuje opravdu mnoho, navíc
v přehledné formě a srozumitelných
výpisech. Oceňuji také zveřejňování
aktualit o nových službách přímo
v mém účtu nebo zasílání reportů ‐
snadno si tak udělám přehled."

