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Tip
Chcete mít neustále přehled o tom,
v jaké míře vaše společnost čerpá
služby systému CESR? Statistiky
najdete jednak v reportu zasílaném
každý měsíc e‐mailem, jednak přímo
ve svém účtu ‐ hned po přihlášení na
titulní straně záložky Můj účet.

Statistika systému CESR

Reference
08/2012

Počet zobrazených detailů ratingu

Celkem

35 706

637 465

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

4 523

2 946 205

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

9 344

220 458

575

4 409

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

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
Počet změn v registru dlužníků

08/2012

Celkem

368 493

3 230 800

1 817

166 879

2 801

76 703

80 577

497 933

1 821

173 727

231

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

České firmy platí faktury v průměru až po 75 dnech
Platební morálka podnikatelů a firem v ČR se v prvním pololetí letošního roku při srovnání
s obdobím leden–červen 2011 opět zhoršila. Zatímco loni odběratelé zaplatili faktury
v průměru za 71 dnů, letos za 75 dnů. Co se týče jednotlivých odvětví, v prvním pololetí se
citelně prodloužila návratnost pohledávek v potravinářství – z 69 dnů na konci roku 2011 na
79 dnů v letošním pololetí. Déle (86 dnů) na peníze čekají i firmy ve strojírenství. Nejdelší dobu
– celých 104 dnů – pak tradičně na inkaso pohledávek čekají dodavatelé ve zdravotnictví.
Z mezinárodního srovnání vyplývá, že v západní Evropě si firmy platí rychleji než ve středoevropském regionu, nejlepší
situace je v Německu.

Postřehy analytika D. Korowitze o zhoubném vlivu globalizace na ekonomiku
Globální propojení trhů a ekonomik je v dnešním světě již považováno za samozřejmost. David
Korowitz, fyzik a odborník na analýzu ekonomických systémů, však tvrdí, že právě kvůli
globalizaci dluhová krize eurozóny brzy ovládne celý svět. Korowitz nedávno publikoval práci
nazvanou Trade‐Off: Financial System Supply‐Chain Cross‐Contagion: a study in global systemic
collapse. Pomocí komplexní systémové analýzy vysvětluje, jak může během několika týdnů
další velký ekonomický šok vyvolat „nákazu“, která se rychle rozšíří přes světové dodavatelské
řetězce a zapříčiní globální ekonomický kolaps. Nejdůležitější Korowitzovy postřehy si můžete přečíst zde.

Zajímavé články

Odkazy

Odhad letošního vývoje české ekonomiky zřejmě ČNB ještě sníží
Česká národní banka (ČNB) zřejmě ještě sníží svůj odhad letošního vývoje
tuzemské ekonomiky. V srpnové prognóze přitom pro letošek předpověděla pokles
hrubého domácího produktu o 0,9 procenta. V pořadu Otázky Václava Moravce to
uvedl člen bankovní rady Lubomír Lízal. Podle Lízala poslední údaje o letošním
vývoji ekonomiky jsou horší, než ČNB očekávala.
novinky.cz/ekonomika ‐ 19. 08. 2012
více»
Zkrachovat může i země s malým dluhem, varuje ekonom Aleš Michl
Země střední Evropy sice patří k relativně málo zadluženým zemím (měřeno
celkovým zadlužením vůči HDP), ale stačí jedna rozbuška a bankrot může přijít
velmi rychle, upozorňuje analytik banky Raiffeisenbank v textu psaném pro
pravidelnou rubriku do týdeníku Ekonom. Pokud přijde během příštích pěti let
období rostoucích úroků, pocítí to ze všech nejvíce právě země střední Evropy.
byznys.ihned.cz ‐ 27. 08. 2012
více»
Siemens chce zrušit tisíce pracovních míst
Německý strojírenský koncern Siemens uvažuje o zrušení tisíců pracovních míst.
Podle deníku Die Welt by firma, která působí i v Česku, kvůli slabé poptávce
v Evropě mohla propustit až deset tisíc zaměstnanců. Jak uvedl deník Börsen‐
Zeitung, Siemens o propouštění zatím jen uvažuje. Konečné rozhodnutí by mělo
padnout v říjnu či listopadu. Pokud ale k zeštíhlení personálu dojde, bude to
znamenat obrat v dosavadní firemní strategii.
zpravy.e15.cz ‐ 21. 08. 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
Jaroslav Široký,
ekonom ‐ Wotan Forest
"Za nejzajímavější část systému
považuji Hlídacího psa. Tuto službu
využíváme poměrně intenzivně, neboť
je zdrojem opravdu užitečných dat.
I proto jsme se po několika měsících
užívání systému CESR rozhodli navýšit
svůj tarif, abychom mohli prověřovat
větší množství subjektů. A šlo o krok
správným směrem."

