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Tip
Zajímá vás vývoj počtu zahájených
insolvenčních řízení v České
republice? V našem interaktivním
grafu naleznete údaje o tomto trendu
od počátku roku 2008 až do
současnosti. Data v právě běžícím
měsíci jsou aktualizována několikrát
denně.

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

Reference
02/2013

Celkem

139 881

1 113 308

6 029

2 997 136

13 150

230 831

611

7 998

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
02/2013

Celkem

100 139

4 032 940

2 744

225 785

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 956

93 839

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

2 667

22 364

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 748

233 745

98

1 387

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
AERO Vodochody
AQUATRADING
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
Deloitte Česká republika
European Data Project
Masokombinát Plzeň
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

Workshop vás naučí účinně pracovat s novou verzí systému CESR 3.0
Společnost Sofis partner, s.r.o. vás jako klienta systému CESR zve na Workshop Efektivní
využívání nové verze systému CESR.cz (verze 3.0) & Předcházení a řešení pohledávek
v obchodních vztazích, který se uskuteční v úterý 9. dubna 2013 na Zámku Štiřín. Tým systému
CESR Vám zde představí nové služby právě spouštěné verze 3.0. Vysvětlí Vám, jak s nimi
efektivně pracovat a jak maximálně využívat všechny možnosti, které CESR nabízí. Zároveň
načerpáte praktické informace i o dalších nástrojích na předcházení vzniku a řešení
pohledávek. Dozvíte se např., jak využívat nové funkce – spider analýzy a bankrotní modely nebo co vše zjistíte
z inovovaného ratingu. Jako náš klient navíc máte účastnické místo za zvýhodněnou cenu 1000 Kč místo standardních
3900 Kč. Další informace, program a návod na registraci najdete v pozvánce.

Jan Stehlík, Deloitte: CESR využíváme především na podporu vymáhání pohledávek
Mezi spokojené klienty systému CESR – Czech Economic Subjects Rating patří také společnost
Deloitte – jeden ze světových lídrů v oblasti auditu, daní, právních služeb, podnikového
a finančního poradenství. Přečtěte si rozhovor s Janem Stehlíkem, který v Deloitte působí jako
Chief Operating Officer. Hovoří např. o způsobu, kterým Deloitte systém CESR využívá:
„Užíváme jej převážně pro podporu vymáhání pohledávek. Pracujeme s CESR ratingem –
vymáhání pohledávek je pak zejména u klientů se zhoršujícím se ratingem vedeno důrazněji.
Dále pracujeme se změnami v insolvenčním rejstříku. Díky programu Hlídací pes máme informaci o případném zahájení
insolvenčního řízení včas a můžeme provést nezbytné kroky související s insolvenčním řízením. Na rating se díváme
i u nových klientů při domlouvání platebních podmínek.“ Celý rozhovor je k dispozici zde.

Zajímavé články

Odkazy

Kalouskovo DPH ničí české firmy! Krachují ve velkém
Ve srovnání s posledním měsícem loňského roku vzrostl lednový počet podaných
insolvenčních návrhů o 1,46 procenta na 2702 případů. Proti stejnému měsíci
2012 se jejich počet zvýšil téměř o 19 procent, informovala společnost
Creditreform. Během sledovaného období se týkalo 524 insolvencí právnických
osob a podnikatelů, 306 nepodnikajících živnostníků a 1872 nepodnikatelů.
ekonomika.eurozpravy.cz ‐ 04. 02. 2013
více»
Česká ekonomika podle EK bude letos stagnovat a schodek dostatečně nestlačí
Česká ekonomika bude letos stagnovat, jak vyplývá z prognózy Evropské komise.
Komise dál očekává, že schodek rozpočtu letos dosáhne 3,1 procenta hrubého
domácího produktu (HDP). To by znamenalo, že bude nad klíčovou hranicí tří
procent, jejíž dodržení je nezbytné k ukončení procedury pro nadměrný deficit,
kterou unie s Českem vede.
novinky.cz/ekonomika ‐ 22. 02. 2013
více»
Polovině firem chybí účetní závěrky. Partneři jim mohou snadno naletět
Úmyslné porušování zákonů je jedním z hlavních znaků českého národa. A v tom
se neliší ani firmy, které mají povinnost dokládat účetní závěrky. Účetní závěrka
představuje soubor finančních výkazů, které mohou naznačit mnohé o
hospodaření dané společnosti. Je proto důležitým ukazatelem v době, kdy chce
jiná firma přistoupit na spolupráci. V době krize je pro obchodní partnery
nezbytným vodítkem. Přestože účetní závěrka je pro akciové společnosti, některá
družstva a obchodní společnosti povinná, drtivá většina firem ji nezveřejňuje.
podnikatel.cz ‐ 25. 02. 2013
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 Váša , credit controller
"Když jsme vybírali on‐line nástroj na
hlídání insolvence a související
služby, rozhodovali jsme se mezi více
možnostmi. CESR zvítězil především
díky své komplexnosti – mám rád vše
"pod jednou střechou", uživatelsky
příjemnému prostředí
a automatickému prověřování
zadaných firem. A zvolili jsme dobře –
vše funguje, jak má. Těšíme se na
novou verzi 3.0."

