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Tip
Systém CESR nyní eviduje a ukládá
historii vašeho vyhledávání ve službě
CESR rating. Kdykoliv se tak můžete
podívat na výpis subjektů, které byly
z vašeho účtu prověřeny – resp. jejichž
ratingové karty jste si zobrazili. Výpis
lze omezit na zvolený rok, měsíc nebo
období vymezené daty. Kliknutím na IČ
nebo název subjektu zobrazíte jeho
aktuální ratingovou kartu.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
05/2013

Celkem

136 779

1 506 582

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

4 431

3 015 048

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

6 359

229 933

425

9 305

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
05/2013

Celkem

179 857

4 457 609

1 924

238 380

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 368

103 794

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

5 148

37 938

Počet konkursů, úpadků a likvidací

1 930

246 809

775

1 477

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

Čísla účtů z registru DPH v ratingové kartě: přehledněji a včetně formátu IBAN
Aby se vám s ratingovými kartami pracovalo ještě lépe a abyste v nich nalezli další užitečné
informace, upravili jsme zde v květnu výpis bankovních účtů používaných plátci daně
z přidané hodnoty pro ekonomickou činnost a sdělovaných správci daně. V poli „Účty vedené
v registru DPH“, které najdete v horní části ratingové karty, je nyní zobrazen první zveřejněný
účet. Další zobrazíte po najetí kurzorem myši na symbol ∑ (suma). Výpis nově obsahuje
všechny účty nejen v českém (lokálním), ale i v mezinárodním formátu IBAN (International
Bank Account Number). Taktéž ve výpisu najdete datum zveřejnění každého čísla účtu i datum jeho případného
ukončení. V záhlaví karty nechybí ani další údaje související s DPH – zda je subjekt jejím plátcem a zda je plátcem
spolehlivým/nespolehlivým.

Meziroční nárůst firemních bankrotů dosahuje 35 procent
Počty bankrotujících firem jsou jedním z důležitých indikátorů stavu ekonomiky. Jaká byla
v tomto ohledu situace v ČR v dubnu 2013? Bankrot vyhlásilo celkem 453 firem, návrhů na
bankrot bylo podáno 995 (z toho 624 na fyzické osoby‐podnikatele). Při dlouhodobějším
srovnání se nejedná o příliš optimistická čísla – více bankrotů za jeden měsíc bylo od ledna
2008 vyhlášeno pouze v říjnu minulého roku a v letošním lednu, meziroční nárůst se drží na 35
procentech. Co se týče geografického srovnání, nejvíce firemními bankroty trpí Praha (56)
a Ústecký kraj (55), naopak nejméně Liberecký kraj (10). Relativní meziroční nárůst firemních bankrotů byl nejvyšší
v Karlovarském kraji (o 235 procent) a v Plzeňském kraji (o 171 procent).

Zajímavé články

Odkazy

Zavedení lhůty pro splatnost faktur na 30 dní se opožďuje
Zlepšit platební morálku firem v Evropě si klade za cíl evropská směrnice
o opožděných platbách, kterou měly členské státy implementovat do svých
právních řádů do 16. března letošního roku. České republice se tento termín splnit
nepodařilo. Poslanecká sněmovna sice příslušnou změnu obchodního
zákoníku schválila, senát však zákon pozměnil a sněmovně vrátil. Ta tak o novele
obchodního zákoníku bude rozhodovat znovu.
podnikatel.cz ‐ 16. 05. 2013
více»
Česká ekonomika letos klesne, zhoršila výhled OECD
Českou ekonomiku čeká v letošním roce podle nejnovějšího výhledu Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jednoprocentní pokles. Jedná se tak
o zhoršení prognózy, neboť ještě v listopadu OECD předpovídala růst o 0,8
procenta. Výhled OECD patří mezi prognózami jiných významných domácích a
mezinárodních institucí k nejpesimističtějším.
novinky.cz/ekonomika ‐ 29. 05. 2013
více»
Stavebnictví se propadá do stále hlubší krize, končí menší firmy
Stavební firmy v Česku ničí už čtvrtým rokem trvající krize v odvětví. Končí řada
zejména menších firem, které nemají finanční rezervy. Jiné musí propouštět. Podle
zástupců některých společností za současný stav mohou nízké ceny a fakt, že
zakázky vyhrávají firmy, které pracují za méně, než jsou skutečné náklady.
Problémem je také nedostatek státních zakázek.
novinky.cz/ekonomika ‐ 19. 05. 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
Ludmila Jirsáková, credit controller
TROST AUTO SERVICETECHNIK
"CESR pro mě znamená velké množství
informací zjištěných za krátkou dobu,
které snižují riziko vzniku pohledávek
v naší společnosti. Pracuje se mi s ním
velmi dobře. Důležitý je zejména
program Hlídací pes i rating – pokud
není dobrý, je to pro mě podnět
k zamyšlení. A k tomu, abych danou
firmu dále prověřovala a zjišťovala o
ní další údaje."

