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Tip
V ratingové kartě nově u plátců DPH
najdete čísla účtů, která tyto subjekty
sdělily správci daně v souladu
s novelou zákona o dani z přidané
hodnoty. Je‐li prověřovaný subjekt
plátcem DPH, obsahuje ratingová
karta v záhlaví mezi hlavními
informacemi položku Zveřejněné
bankovní účty. Pokud subjekt sdělil
správci daně více účtů, najdete v kartě
první uvedený. S tím, že ostatní
zobrazíte podržením kurzoru myši na
čísle uvádějícím celkový počet účtů.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
04/2013

Celkem

150 227

1 382 294

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

3 921

3 009 493

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

9 024

231 342

557

8 965

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

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
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
Počet konkursů, úpadků a likvidací
Počet změn v registru dlužníků

04/2013

Celkem

143 941

4 292 329

2 045

234 257

3 655

100 731

10 989

41 414

2 050

242 536

735

1 477

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

Náš workshop přilákal na Zámek Štiřín takřka 100 účastníků
Workshop zaměřený především na užívání nové verze systému CESR, minimalizaci pohledávek
a credit management přivítal 9. dubna 2013 na Zámku Štiřín téměř sto uživatelů. Hlavní cíle
workshopu vyjadřoval už jeho název: „Efektivní využívání nové verze systému CESR.cz &
Předcházení a řešení pohledávek v obchodních vztazích“. Hosté – zástupci společností
používajících systém CESR z celé České republiky a napříč mnoha obory – tak měli možnost
především se podrobně seznámit se všemi funkcemi nedávno spuštěné verze systému CESR 3.1.
Jednalo se např. o podrobnější způsob generování CESR ratingu, využití bankrotních modelů, ekonomické analýzy,
spider grafy nebo novou strukturu ratingové karty. Další informace o akci a fotogalerii z ní najdete zde.

Zdokonalili jsme formulář pro práci se seznamem nahlášených dlužníků
Upravili jsme formulář pro práci se seznamem nahlášených dlužníků. K formuláři se
dostanete výběrem záložky DLUŽNÍCI a položky v menu Seznam nahlášených dlužníků. 1.
novinkou je oprava chybných záznamů. Pokud jste při exportu dlužníků některé údaje zadali
chybně, u záznamu vás na chybu upozorní červené číslo. Najetím kurzoru na číslo zobrazíte
nápovědu s popisem chyby. Chybu opravíte kliknutím na ikonu editace ve sloupci Akce a
přepsáním údaje do správné podoby. 2. novinkou je interaktivní zadávání: Přímo v seznamu
dlužníků můžete snadno měnit některé parametry. Kliknutím do sloupce Stav a výběrem z menu můžete změnit stav
dlužníka (např. PROM – promlčení). Kliknutím do sloupce ZV či SP jednoduše formulujete/změníte svůj požadavek na to,
jakým způsobem bude dlužník zveřejněn. 3. změnou je způsob zrušení záznamu: Stačí ve sloupci Akce zaškrtnout křížek.
Pro uložení změn vždy tiskněte tlačítko Potvrdit změny a uložit záznamy.

Zajímavé články

Odkazy

Znáte možnosti řešení úpadku podnikatelů i nepodnikatelů?
Spolu s hospodářskou krizí rostou mnohým i dluhy. Ať už se jedná o nezaplacené
faktury, spotřebitelské nebo jiné úvěry. Následný úpadek se pak týká podnikatelů
i zaměstnanců. Způsobů jeho řešení je několik, ne vždy se dobře orientujeme
v jednotlivých pojmech insolvenčního zákona. Server Podnikatel.cz připravil
výklad k možnostem řešení úpadku.
podnikatel.cz ‐ 11. 04. 2013
více»
Důvěra v tuzemskou ekonomiku v dubnu poklesla
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu snížila. Souhrnný indikátor
důvěry v porovnání s březnem poklesl o 2,9 bodu na celkových ‐5,3 bodu. Vyplývá
to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V únoru a březnu důvěra lidí
rostla. Výsledek je tak nejhorší od konce roku 2009. Navíc problémy nepřichází z
jednoho segmentu, ale prakticky ze všech.
novinky.cz/ekonomika ‐ 24. 04. 2013
více»
Konkurz plzeňské Škody po 12 letech končí, věřitelé si rozdělí 580 miliónů
Po téměř 12 letech končí konkurz největšího českého strojírenského podniku –
plzeňské akciové společnosti Škoda. Bezmála 2000 věřitelů po zbankrotované
firmě požadovalo téměř 20 miliard korun, do rozvrhu budou nakonec zařazeny
přihlášky věřitelů ve výši 5,4 miliardy korun. K rozdělení věřitelům připadá suma
přes 577 miliónů korun.
novinky.cz/ekonomika ‐ 22. 04. 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
Pavlína Nováčková, credit controller
"Nová verze systému CESR našemu
oddělení konečně přinesla to, co mu
chybělo: podrobnou ekonomickou
analýzu prověřovaného subjektu.
Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, ukazatele
rentability, likvidity, aktivity i finanční
stability... To vše nám pomáhá udělat
si komplexní obrázek o situaci firmy."

