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Celý tým systému CESR ‐ Czech
Economic Subjects Rating vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků a
do nového roku 2013 mnoho štěstí,
zdraví a osobních i pracovních
úspěchů.
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Celkem
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Systém CESR včas pro své klienty zjistil
11/2012

Celkem

219 175

3 659 069

6 873

208 507

Počet zahájení insolvenčních řízení

6 154

85 265

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

3 116

19 101

Počet konkursů, úpadků a likvidací

6 932

215 886

323

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

Analytici: Česká ekonomika se stále nachází v recesi
Jak dokládají údaje Českého statistického úřadu, ekonomika ČR je i nadále v recesi. Hrubý
domácí produkt ve 3. čtvrtletí roku 2012 ve srovnání s předchozím kvartálem klesl o 0,3 %,
v porovnání se stejným obdobím roku 2011 jde o pokles o 1,5 %. Tuzemská ekonomika tak
padá už 5. čtvrtletí v řadě. Za propadem podle údajů ČSÚ stojí především slábnoucí poptávka a
spotřební výdaje domácností. Problémem jsou i slabé investice do staveb, strojního vybavení
a dopravních prostředků. Ukazuje se, že přebytky v zahraničním obchodu už nejsou schopny
kompenzovat pokles domácí poptávky. Podobnou situaci zaznamenávají i další země, např. Španělsko, Itálie, Kypr
nebo Portugalsko.

Krachům letos podléhají hlavně firmy ve službách, obchodu a pohostinství
Nejvíce bankrotů v roce 2012 připadá na subjekty podnikající v obchodu, pohostinství
a službách. Pomyslný žebříček za posledních 12 měsíců vede oblast služeb. Co se týče
nejrychlejšího meziročního nárůstu bankrotů, zda je nejhůře postiženo zemědělství
a stavebnictví. Ani konkrétní čísla z poslední doby nejsou optimistická – např. v říjnu bylo
vyhlášeno 400 firemních bankrotů, což je oproti září nárůst o 92. Zhoršuje se i situace
fyzických osob‐podnikatelů. Těch za říjen zkrachovalo 269, tedy nejvíce za jeden měsíc od roku
2008. Analytici navíc očekávají, že koncem roku bude počet bankrotů vyšší než v loni, taktéž už druhý rok po sobě bude
překonáno maximum krachů z přelomu tisíciletí.

Zajímavé články

Odkazy

Podnikatelé v problémech, stále nemají jasno o DPH v roce 2013
Přestože do konce roku zbývá už pouze měsíc, stále není jisté, jaké všechny zákony
začnou od roku 2013 platit. Nejistota se týká i oblasti DPH, která má přitom příští
rok doznat řady změn. Na většinu z nich se ale podnikatelé stále nemohou
připravovat, jelikož nevědí, zda vůbec budou schváleny. To představuje problém
pro všechny firmy, neboť jim to komplikuje plánování rozpočtu, přípravu ceníku či
nastavení interních účetních systémů.
podnikatel.cz ‐ 27. 11. 2012
více»
Důvěra v českou ekonomiku v listopadu poklesla
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu snížila. Souhrnný indikátor
důvěry se ve srovnání s říjnem snížil o 1,7 bodu. Mezi podnikateli se důvěra
v ekonomiku téměř nezměnila ve vybraných odvětvích služeb. Ve stavebnictví,
v obchodě a v průmyslu klesla. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně téměř
nezměnila, informoval Český statistický úřad.
novinky.cz/ekonomika ‐ 26. 11. 2012
více»
V Česku letos bankrotuje rekordní počet stavebních firem
Tuzemské stavebnictví letos zažívá rekordní počet bankrotů. Jejich počet se
meziročně zvýší asi o 17 procent. Stavební výroba je zároveň odvětvím, v němž
české firmy krachují nejčastěji. Vyplývá to z analýzy společnosti CCB ‐ Czech
Credit Bureau. Ještě do loňského roku zažilo stavebnictví rekordní počet krachů v
roce 2000, kdy v sektoru skončilo 193 obchodních společností. Od roku 2011 se
ale počty stavebních bankrotů dostaly na rekordní úroveň.
ekonomika.idnes.cz ‐ 25. 11. 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
Petr Skalný, credit controller
"Křížová kontrola podle osob je pro
nás velmi důležitým nástrojem.
Dovoluje nám zjistit, zda statutární
zástupce firmy, s níž máme nedobrou
zkušenost, nepůsobí také v další
společnosti, s níž chceme zahájit
spolupráci. Pokud se tak stane, jsme
velmi obezřetní a potenciálního
partnera prověřujeme mnohem
důkladněji."

