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Tip
Dle novelizovaného ustanovení § 425
insolvenčního zákona mohou některé
subjekty, na něž byl – zpravidla
neprávem – podán insolvenční návrh,
požádat o vyškrtnutí ze seznamu
dlužníků (podmínky – viz odkaz výše).
Systém CESR vám nyní umožňuje
v kartě CESR ratingu u těchto subjektů
zjistit, že byly ze seznamu vyškrtnuty.
V poli Ostatní zjištění u nich naleznete
tuto informaci: „se subjektem bylo
vedeno insolvenční řízení, které bylo na
vlastní žádost vyškrtnuto“.

Statistika systému CESR

Reference
01/2013

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

Celkem

203 133

964 118

5 229

2 989 337

11 300

228 164

1 156

7 365

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
01/2013

Celkem

240 094

3 924 469

6 040

222 141

Počet zahájení insolvenčních řízení

5 341

90 844

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

2 270

20 432

Počet konkursů, úpadků a likvidací

6 072

229 891

Počet změn v registru dlužníků

1 817

1 387

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

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

CESR rating nově zohledňuje nespolehlivost plátce DPH
Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut
nespolehlivého plátce. Dle ustanovení § 106a novelizovaného zákona správce daně zveřejňuje
na Daňovém portálu údaje o tom, zda konkrétní subjekt je či není nespolehlivým plátcem.
Protože nespolehlivým se plátce může stát teprve na základě pravomocného rozhodnutí, první
změny údajů se na zmíněném portálu projeví až v průběhu února. Ačkoliv v praxi se tato
novinka tedy projeví teprve po několika týdnech, systém CESR je na ni už nyní připraven.
Spolehlivost plátce DPH bude prověřována při každém generování CESR ratingu. Zjištěná nespolehlivost plátce se
následně projeví ve snížené hodnotě ratingu a uživatel na ni bude upozorněn také v seznamu negativních zjištění o
subjektu.

Platební morálka byla loni v ČR nejhorší za 3 roky
Firmy v ČR získaly loni peníze za dodané služby či zboží v průměru o 4 dny později než v roce
2011. Předloni platili odběratelé faktury v průměru za 71 dní, loni až za 75, což je nejhorší
výsledek za poslední 3 roky. Nejdelší dobu čekali v roce 2012 na své peníze dodavatelé do
zdravotnictví – v průměru 106 dnů. U dodávek do strojírenství šlo o 85 dnů a do stavebnictví
82. Ve zdravotnictví se ovšem doba návratnosti pohledávek loni alespoň o 2 dny zkrátila,
zatímco ve strojírenství se oproti roku 2011 prodloužila o 7 dní a ve stavebnictví o 4. Ani při
mezinárodním srovnání nevyznívá situace příznivě – tuzemské firmy mají jednu z nejhorších platebních morálek v
regionu. V ČR jsou navíc faktury placeny v průměru až 15 dnů po splatnosti, zatímco v Německu 1 den před splatností.

Zajímavé články

Odkazy

Důvěra v českou ekonomiku se za leden snížila
Celková důvěra v tuzemskou ekonomiku se v lednu mírně snížila. Souhrnný
indikátor důvěry se ve srovnání s prosincem snížil o 0,3 bodu na ‐4,2 bodu. Ve
srovnání s loňským lednem 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor
důvěry podnikatelů i indikátor důvěry spotřebitelů nižší. Vyplývá to z údajů
Českého statistického úřadu (ČSÚ).
novinky.cz/ekonomika ‐ 24. 01. 2013
více»
Podnikatelů už nepřibývá jako dříve, může za to horší podnikatelské prostředí?
Zatímco v minulých letech se počet podnikatelů zvyšoval o 60 tisíc ročně, vloni
nárůst zpomalil. Jde jen o statistiku nebo se zhoršuje podnikatelské prostředí?
Podle ministerstva průmyslu a obchodu za to může hlavně spuštění základních
registrů, které promazalo neaktuální data z živnostenského rejstříku, a pokles
počtu zakázek. Jak však tvrdí sami podnikatelé, důvodem je především neustále se
komplikující podnikatelské prostředí.
podnikatel.cz ‐ 25. 01. 2013
více»
Loni bylo vyhlášeno 16 956 osobních bankrotů, firem zbankrotovalo 3 692
Počet vyhlášených osobních bankrotů dosáhl v prosinci 2012 počtu 1 296, což je
o 269 méně než předcházející měsíc, nicméně o 221 více než v prosinci 2011.
Stejně tak návrhů na osobní bankrot meziměsíčně ubylo – v prosinci jich bylo
zaznamenáno 1 872, což je o 420 méně než v listopadu, ale o 180 více než
v prosinci předcházejícího roku. Firemních bankrotů bylo v prosinci 2012
vyhlášeno celkem 312, což je o 58 méně než v listopadu, avšak o 109 více než v
prosinci 2011. Celková roční statistika uzavřela s počtem 16 956 osobních a 3
692 firemních bankrotů, v obou případech tak meziroční nárůst činí 46 % proti
roku 2011.
investujeme.cz ‐ 02. 01. 2013
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
Miloslav Borek, BO ‐ IMPORT
"Nejpřínosnější službou systému CESR
je pro nás určitě Hlídací pes. Zadáte si
do něj firmy, nastavíte pravidla, při
jaké změně vám mají chodit
informační zprávy, a nemusíte se o nic
starat. Už se mi párkrát stalo, že jsem
si především ze zvědavosti přidal
některou firmu do tohoto programu –
a za pár měsíců se potvrdily mé
domněnky, že s ní není vše v pořádku."

