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Tip
Podařilo se vám omylem smazat mail
s měsíčním reportem účtu za některý
měsíc a potřebujete se podívat právě
na tyto záznamy? Stačí po přihlášení
v záložce Můj účet kliknout na
položku menu Měsíční report a
naleznete zde přehled všech reportů i
jejich příloh.

Statistika systému CESR

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

Celkem

38 071

702 524

6 449

2 973 013

10 708

224 434

736

5 655

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
10/2012

Celkem

125 475

3 565 369

2 792

199 795

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 309

82 397

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

2 919

18 948

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 803

207 011

209

1 318

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

Konference o kreditním managementu ‐ využijte poslední volná místa
Náš partner, Czech Institute of Credit Management, připravuje 1. ročník konference Credit
Matters. Cílem akce, která se uskuteční 7.–8. listopadu v Cafe Imperial v Praze, bude výměna
názorů na trendy v oblasti credit managementu. Další přidanou hodnotou pro účastníky je
možnost osobně se setkat s klíčovými osobnostmi oboru z tuzemska i zahraničí – např.
L. Niedermayerem (ředitel společnosti Deloitte), V. Glazárkem (prezident Asociace inkasních
agentur), W. Metzem (jednatel společnosti Creditreform) nebo P. Kingem (CEO britského
Institute of Credit Management). K dispozici jsou poslední místa, další informace naleznete na webu pořadatele.

Většina firem se obává, že vrchol krize je teprve čeká
Až 84 % evropských firem očekává, že nejhorší období ekonomické krize teprve přijde.
Nejčastější odhady podnikatelů ohledně vrcholu krize hovoří o konci letošního roku. Za hlavní
brzdy růstu evropské i tuzemské firmy považují klesající poptávku domácností, nedostatek
kvalifikované pracovní síly, přetrvávající problémy eurozóny a nedostatečné možnosti
financování. Průzkum společnosti Roland Berger také prokázal, že na 62 % firem v Evropě
očekává ve svých mateřských zemích další recesi. Oproti loňskému roku, kdy 60 %
dotazovaných firem vnímalo svoji konkurenceschopnost jako vysokou, jde o jednoznačně negativní vývoj.

Zajímavé články

Odkazy

Platební morálka Čechů se ve třetím čtvrtletí mírně zhoršila
Platební morálka Čechů se ve 3. čtvrtletí mírně zhoršila v celé ČR kromě Zlínského
kraje, potíže s úhradou splatných závazků mělo ke konci září 7,93 % dospělých
obyvatel ČR. Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru
SOLUS na celkovém počtu obyvatel ČR ve věku 18 let a více v průběhu třetího
čtvrtletí letošního roku mírně rostl. K 30. 9. 2012 evidovalo sdružení Solus závazky
po splatnosti u 7,93 % všech dospělých obyvatel ČR.
finexpert.cz ‐ 12. 10. 2012
více»
Česká ekonomika nyní neoživí, nedůvěra přetrvává, varují průmyslníci
Ekonomika nemá pořádně z čeho začít růst, vzkazují průmyslníci. Podle nich
poroste nezaměstnanost, reálné mzdy se nezvýší. A stěžují si na to, že vlastně
nevědí, jaké budou v příštím roce daňové sazby. Český průmysl se na přelomu roku
výrazně neoživí a ekonomika jako celek v letošním roce vykáže pokles reálného
HDP meziročně kolem jednoho procenta. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu
a dopravy za 3. čtvrtletí mezi téměř 200 členských firem.
byznys.ihned.cz ‐ 25. 10. 2012
více»
Bankovní asociace zhoršila výhled ekonomiky pro letošek i příští rok
Propad spotřeby domácností, vládní úspory a nejistá budoucnost potopí letos
českou ekonomiku do větší hloubky, očekává Česká bankovní asociace. Zástupci
bank zhoršili výhled na letošek i na příští rok. Letos poklesne HDP o téměř
procento, příští rok o necelé půl procento. Dosud asociace predikovala na letošek
propad o 0,6 procenta a v příštím roce růst o jedno procento.
ekonomika.idnes.cz ‐ 10. 10. 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
Jan Vomočil, provozně ekonomický
manažer, Dřevocentrum CZ
"CESR je pro nás cenný nejen tím, že
zpracovává ekonomické a jiné
informace v aktuální době. Je přínosný
i tím, že za rok práce s ním jsme
nezaznamenali žádné problémy
s vyhledáním byť i nejmenšího
partnera. Nejvíc si lze cenit dvou
faktorů. Za prvé křížové kontroly
(pomocí níž jsme se několikrát vyhnuli
fakturaci firmě, která měla dobrý
rating, ale její statutární zástupci měli
komplikovanou minulost), za druhé
Hlídacího psa."

