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Tip
Zobrazili jste si v systému CESR rating
vybraného subjektu a potřebujete
rychle porovnat uvedená zjištění
s doporučeními u ostatních hodnot
ratingu? Stačí kliknout na otazník
v pravém horním rohu pole
s písmenem ratingu a otevře se
legenda, která všechny ratingy
přehledně srovnává.

Statistika systému CESR

Reference
06/2012

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

Celkem

57 497

581 023

4 727

2 904 255

13 034

214 948

827

3 227

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
Počet zahájení insolvenčních řízení

06/2012

Celkem

545 856

2 676 941

2 513

139 807

5 279

71 236

109 489

360 373

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 571

146 397

Počet změn v registru dlužníků

4 083

1 196

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

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

Nová podoba upozornění zasílaných Hlídacím psem
Abyste se v údajích, které vám systém CESR zasílá e‐mailem, mohli orientovat ještě snadněji,
upravili jsme pro vás podobu souborů s upozorněními na změny zjištěné programem Hlídací
pes. Úpravou prošly také přílohy reportu účtu, který vám systém CESR odesílá e‐mailem vždy 1.
den v měsíci. Ke každé vámi v systému založené skupině sledovaných subjektů nyní obdržíte
dva soubory: Jeden obsahuje kompletní výpis změn za uplynulý kalendářní měsíc, druhý
aktuální stav sledovaných subjektů ke dni doručení. Obě přílohy mají nově přehlednou titulní
stranu, na které najdete všechny parametry nastavení sledované skupiny subjektů (název, e‐mail pro zasílání,
nastavení, zda zasílat všechny nebo jen důležité změny apod.), obsah souboru a nápovědu/legendu.

Masivní propouštění zaměstnanců se nevyhýbá ani velkým firmám
K propouštění většího počtu zaměstnanců v poslední době přistupuje stále více firem. Jedním
z hlavních důvodů je pokles tržeb vyplývající z krize a zhoršené platební morálky a následná
snaha vedení o snížení nákladů. Tato situace se nevyhýbá ani renomovaným společnostem –
např. finská Nokia za poslední rok a půl propouští 40 000 lidí (30 000 z nich již firmu pustilo,
10 000 to čeká). Dalším příkladem, tentokrát z českého trhu, jsou mobilní operátoři. Telefónica
letos v 1. čtvrtletí propustila 280 lidí, Vodafone v průběhu jara zrušil 137 míst. Reorganizace
probíhá i u T‐Mobile. Jistotu nemají ani zaměstnanci automobilek – např. Škoda Auto propustila z provozu v Kvasinách
600 lidí, podle některých zdrojů se propouštění chystá i ve vrchlabském závodě.

Zajímavé články

Odkazy

Důvěra v českou ekonomiku se v červnu snížila, zjistili statistici
Nálada v české ekonomice opět klesla. Celkový ukazatel důvěry se ve srovnání
s květnem snížil o 0,8 bodu, meziročně spadl o 7,7 bodu. Podnikatelé méně věří
stavebnictví a průmyslu. O trochu více důvěřují jen obchodu. Samotní spotřebitelé
se ale na vývoj ekonomiky dívají s větším optimismem. Strach z další možné krize
tlačí důvěru v ekonomiku dolů. Na hospodářství dopadají problémy v Evropě a
velmi slabá zahraniční poptávka.
ekonomika.idnes.cz ‐ 25. 06. 2012
více»
Platební morálka českých firem je nejhorší od krize vinou zpomalení ekonomiky
Průměrná doba, za kterou po splnění zakázky českému podnikateli přijdou na účet
peníze, se prodloužila z loňských 72 dní na letošních 76. Situace se tak dá
přirovnat ke krizovému roku 2009. Vyplývá to z analýzy společnosti ČSOB
Factoring, která dlouhodobě vyhodnocuje vývoj platební morálky u téměř 20 tisíc
českých subjektů. Opětné zpomalení ekonomiky sebou přineslo i prodloužení v
úhradách za dodané zboží či poskytnuté služby.
businessinfo.cz ‐ 18. 06. 2012
více»
Podnikání v Česku se nedaří, malé firmy krachují
Podnikání se v České republice navzdory vládním proklamacím o podpoře
konkurenceschopnosti malých a středních podniků nedaří. Firmy, které nejsou
napojené na pár nosných oborů, jako je automobilový průmysl, už druhým rokem
krachují po stovkách jedna za druhou. Nejvíce pak drobní podnikatelé. V průměru
měsíčně do insolvence padne přes dvě stě firem a živnostníků.
novinky.cz ‐ 07. 06. 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
Eva Vlčková, credit controller
"Nejpřínosnější je pro nás služba
Hlídací pes, která umožňuje sledovat
změny u našich obchodních partnerů
v obchodním rejstříku a hlídat, zda se
nedostali do insolvence. Podle
získaných informací se pak dále
rozhodujeme, jaké stanovisko
k jednotlivým firmám zaujmeme."

