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Tip
Mezi nové služby systému CESR 3.1
patří např. zprostředkování přístupu
do Centrální evidence exekucí (CEE),
resp. poskytování elektronických údajů
z CEE. V tomto registru můžete prověřit
libovolný subjekt ‐ právnické i fyzické
osoby. Pro prověřování subjektů v CEE
zvolte v menu svého účtu záložku
EXEKUCE a do formuláře zadejte
požadované identifikační údaje.

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

Reference
03/2013

Celkem

125 293

1 235 594

4 807

3 004 467

74 961

295 629

5 943

8 450

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
Počet zahájení insolvenčních řízení

03/2013

Celkem

123 312

4 148 388

2 512

230 697

3 506

97 220

131 554

152 391

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 518

238 811

Počet změn v registru dlužníků

1 825

1 387

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

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

Spustili jsme novou verzi systému CESR: 3.1
K 25. březnu 2013 jsme spustili novou verzi systému CESR s označením 3.1. Oproti dosavadní
verzi obsahuje řadu nových služeb. Nové je také její logo: Nyní systém CESR reprezentuje
postava Hlídacího psa. Mezi novinky ve službách patří např.: rating generovaný na základě
podrobnějších ukazatelů, ratingová karta obsahující další údaje z různých oblastí, ekonomická
analýza subjektů (s ukazateli rentability, likvidity, aktivity a finanční stability), spider grafy
k ekonomickým analýzám, využití bankrotních modelů, přepracovaná sekce DLUŽNÍCI – pro
snadnější práci – a další. Věříme, že CESR 3.1 se stane ještě efektivnějším nástrojem pro vaše podnikání. Popis všech
funkcí systému naleznete v aktualizované uživatelské příručce.

Anketa: Jak velké firmy v ČR vymáhají pohledávky?
Každá společnost, která to se svým podnikáním myslí vážně, by měla mít vypracován
jednoznačný postup pro řešení pohledávek po splatnosti. Možností, jak tyto pohledávky
vymáhat, je více, v praxi se však osvědčilo především několik konkrétních – např.
profesionálně sestavený a účinný upomínkovací cyklus. Které metody využívají velké a
renomované společnosti působící na českém trhu? Jedenácti takovýchto poskytovatelů služeb
– např. České spořitelny, Komerční banky, RWE nebo Vodafone – se v anketě zeptala redakce
týdeníku Ekonom. Výsledek je zajímavý i inspirativní pro všechny firmy, které tento problém řeší. Celou anketu
naleznete na webu ekonom.ihned.cz.

Zajímavé články

Odkazy

Podnikatelé nevymáhají sankce, nezaplacené faktury je ale mohou zničit
Většina podnikatelů neuplatňuje vůči svým odběratelům sankční úroky. Kvůli
špatné platební morálce dlužníků jim pak hrozí i druhotná platební neschopnost.
Počet podnikatelů, kteří jsou nuceni ukončit svoji činnost, opět vzrostl. Častým
důvodem je druhotná platební neschopnost. Není se čemu divit, podle údajů
společnosti OMEGA solutions je každá třetí faktura zaplacena s více než
30 denním zpožděním.
podnikatel.cz ‐ 06. 03. 2013
více»
Stát pozastavil proplácení peněz z fondů EU u dalších programů
Ministerstvo financí pozastavilo proplácení evropských dotací u regionálních
programů ROP Jihozápad, ROP Severovýchod, ROP Moravskoslezsko a u
operačních programů Podnikání a inovace a Integrovaný operační program.
Vyplácení peněz obnoví až poté, co místní orgány napraví chyby, které zjistili jeho
auditoři.
ekonomika.idnes.cz ‐ 19. 03. 2013
více»
Zahraniční dluh Česka loni vzrostl na 1,94 biliónu
V loňském roce vystoupal zahraniční dluh České republiky na 1,941 biliónu korun
a na jeho růstu se podílel zejména podnikový sektor. Informovala o tom Česká
národní banka (ČNB). Zahraniční dluh představoval 50,5 procenta hrubého
domácího produktu a loni narostl o 63,5 miliardy korun. Za poslední kvartál
nárůst činil 52,3 miliardy korun.
novinky.cz ‐ 28. 03. 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
Miroslav Kras, finanční ředitel
"Velmi mě těší, že světlo světa spatřila
další verze systému CESR. Díky novým
službám se nám se systémem pracuje
ještě lépe, oceňuji především nové
rozčlenění ratingové karty a přístup
k Centrální evidenci exekucí. Provedené
úpravy jsou určitě krokem správným
směrem a i naší firmě jako uživateli už
dnes pomáhají."

