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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
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
Počet konkursů, úpadků a likvidací
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Celkem

186 313

2 870 232

1 553

150 238
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59 708

421 002

1 558

156 945

196

1 244

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

Stav české ekonomiky se dále zhoršuje
Zprávy o stavu české ekonomiky z poslední doby nejsou právě optimistické. Zahraniční dluh
ČR se podle České národní banky v 1. čtvrtletí 2012 zvýšil o 33,7 miliardy korun na 1,906
biliónu korun a představuje tak 49,9 % HDP. K vyššímu zadlužení státu přispěl hlavně vládní a
bankovní sektor. Meziročně se pak zahraniční dluh zvýšil o 192,1 miliardy korun. Většinu
dluhu (71 %) tvoří zahraniční závazky s původní splatností delší než jeden rok. Další údaje
pocházejí z ministerstva financí. To zhoršilo výhled vývoje ekonomiky ČR na roky 2012 i 2013.
Podle něj by měl letos HDP klesnout o 0,5 %, příští rok pak stoupnout o 1 %. Ještě v dubnu přitom ministerstvo
odhadovalo, že v letošním roce hrubý domácí produkt poroste o 0,2 % a v roce 2013 o 1,3 %.

Regionální ředitel pojišťovny Atradius: Třetina firem platí faktury pozdě
Dluhová krize i zpomalování tempa evropských ekonomik má negativní dopad na platební
morálku firem. Výjimkou nejsou ani ty české – jako důvod opožděných plateb uvádějí
problémy s likviditou čtyři společnosti z pěti. Po splatnosti přitom faktury dodavatelům platí
30 % firem. Údaje, které vyplývají z aktuálního průzkumu úvěrové pojišťovny Atradius, sdělil
v rozhovoru Hospodářským novinám její regionální ředitel Thomas Langen. Podle Langena není
povzbudivý ani výhled na zbytek letošního roku a většina firem v Evropě musí počítat s tím, že
problémů s placením bude přibývat. „Je proto velmi důležité, aby všechny země vybudovaly spolehlivě fungující systém
ochrany věřitelů,“ dodává Langen. Celý rozhovor si přečtěte zde.

Zajímavé články

Odkazy

Nejvíce bankrotů bylo v obchodu, pohostinství a odvětví poskytovatelů služeb
Počet vyhlášených osobních bankrotů v červnu klesl o 142 případů na 1 385, počet
návrhů se však o 41 případů zvýšil na celkových 2 018. Za poslední rok připadlo
na 10 000 obyvatel 13,7 osobních bankrotů, o rok dříve to bylo jen 8,6 osobních
bankrotů. Počet vyhlášených firemních bankrotů se o 19 případů zvýšil na 311.
Více než 40 procent všech bankrotů právnických osob vyhlášených v červnu se
týkalo firem v odvětví obchod a pohostinství a třetina pak odvětví poskytující
služby.
finexpert.cz ‐ 09. 07. 2012
více»
České firmy chtějí svoje peníze dříve
Podle aktuálního průzkumu platební morálky, který zveřejnila pojišťovna Atradius,
došlo od podzimu 2011 k výraznému zkrácení průměrné lhůty splatnosti faktur z
50 na 44 dní od data vystavení faktury. Přesto však toto číslo výrazně přesahuje
průměrnou lhůtu splatnosti v zemích východní (32 dní) i západní (38 dní) Evropy.
Ve srovnání s obchodníky z jiných zemí jsou Češi stále benevolentnější.
finexpert.cz ‐ 17. 07. 2012
více»
Na světě vzroste počet firemních bankrotů o 3 %
Firemních bankrotů bude v roce 2012 o tři procenta více než v loňském roce.
V Česku zkrachuje o čtyři procenta více firem než v roce předešlém. Celosvětový
nárůst bankrotů potáhne letos vzhůru především dluhová krize v eurozóně.
V zadluženém Portugalsku a Řecku podle pojišťovny počet bankrotů stoupne
o čtvrtinu. Ve Španělsku bude činit nárůst 20 procent, v Nizozemsku 19 procent
a v Itálii 17 procent.
finance.cz ‐ 22. 07. 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
Filip Čepelka, credit manager
"Mám rád aktivní přístup k řešení
problémů. Proto na systému CESR
oceňuji možnost zadávat pohledávky
do Registru dlužníků. To, že uvedení
problémového dlužníka sníží tomuto
subjektu rating a varuje tak před ním
i ostatní uživatele, považuji za skvělý
nápad."

