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Tip
Chcete do registru dlužníků zadat více
subjektů najednou? Stačí na záložce
DLUŽNÍCI v menu zvolit položku
Nahlásit dlužníka, ve formuláři
zaškrtnout volbu Hromadný import
dlužníků a postupovat podle návodu.

Statistika systému CESR

Reference
09/2012

Počet zobrazených detailů ratingu

Celkem

28 746

666 165

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

5 819

2 960 864

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

8 193

221 315

571

4 951

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
09/2012

Celkem

218 717

3 449 517

2 141

182 694

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 504

79 214

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

2 405

17 245

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 144

189 674

108

1 244

Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

Počet změn v registru dlužníků

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

Představujeme posilu našeho týmu: Andreu Papouškovou
Abychom mohli dále zkvalitňovat služby systému CESR, rozšiřujeme tým o další kolegy různých
specializací. Dnes vám představíme naši nejnovější posilu – Ing. Andreu Papouškovou, která
zastává pozici pracovníka klientské podpory. Andrea pochází ze Znojma. Po maturitě na
ekonomickém lyceu složila přijímací zkoušky na Fakultu podnikatelskou VUT v Brně, kde
studovala daňové poradenství a řízení a ekonomiku podniku. Získala bohaté pracovní
zkušenosti jako mediální konzultantka, asistentka obchodního zástupce, tazatelka a
promotérka, redaktorka nebo account manager. Mezi její záliby patří sport, četba, hudba a anglický jazyk, z něhož
absolvovala státní zkoušku.

V České republice letos více firem krachuje, než vzniká
V prvním pololetí letošního roku vzniklo v ČR 11 421 firem, což je v meziročním srovnání
nejméně za posledních 5 let. V tuzemsku tak v poslední době více firem krachuje, než vzniká.
Podle analytiků je důvodem špatná ekonomická situace, přísně nastavené úvěrové podmínky
ze strany bank i dluhová krize v Evropě. Nové podnikatelské aktivity brzdí také silně
konkurenční prostředí. Nejvíce firem v ČR vznikalo v roce 2007, brzo ale v souvislosti
s ekonomickou krizí nastal útlum a naopak začalo přibývat bankrotů. Nejtíživěji problémy
postihují drobné podnikatele – zatímco před 12 lety se krachy živnostníků podílely na celkovém počtu bankrotů ze 17
%, dnes to je 60 %.

Zajímavé články

Odkazy

Česko v žebříčku konkurenceschopnosti opět propadlo. Na špici je Švýcarsko
Česká republika si v žebříčku konkurenceschopnosti zemí, který sestavuje Světové
ekonomické fórum (WEF), letos pohoršila o jednu příčku na 39. místo. Vedoucí
pozici v hodnocení 144 států počtvrté za sebou obsadilo Švýcarsko. Vyplývá to
ze zprávy o globální konkurenceschopnosti, kterou ČTK poskytla partnerská
organizace WEF, Podnikatelská aliance Slovenska.
byznys.ihned.cz ‐ 05. 09. 2012
více»
Schodek rozpočtu stoupl v září na 71,4 miliardy
Schodek státního rozpočtu v září stoupl na 71,4 miliardy korun ze srpnových 67
miliard korun. Loni v září byl deficit rozpočtu o téměř 34 miliard korun vyšší.
Informovalo o tom ministerstvo financí (MF). Na celý letošní rok je schválen
rozpočet se schodkem 105 miliard korun. Na nižší než očekávaný růst příjmů
státního rozpočtu působí nejvíce nižší plnění DPH a příjmů z EU. Výdaje jsou podle
ministerstva meziročně nižší o 18,4 miliardy korun.
novinky.cz/ekonomika ‐ 01. 10. 2012
více»
České domácnosti dluží 1,14 bilionu, o 50 miliard víc než loni
Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí se v srpnu proti
předchozímu měsíci zvýšily o 3,9 miliardy korun na 1,14 bilionu korun. Ještě větší
nárůst zaznamenaly vklady domácností u bank. Meziročně byly vyšší o téměř 50
miliard korun, vyplývá z údajů České národní banky. Každý Čech tak bankám
v průměru dluží 108 661 korun.
tyden.cz ‐ 27. 09. 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
František Bartoň, credit controller
"Systém CESR je pro mě nástrojem,
který poskytuje rychle a na jednom
místě prověřené informace, s nimiž
mohu dále pracovat. Údaje z CESR
ratingu nebo výsledky prověřování
subjektu Hlídacím psem jsou skvělými
vodítky pro další práci ‐ buď pro
podrobnější prověření firmy, nebo pro
rozhodování o další spolupráci s ní."

