CESR – NEWSLETTER – ČERVENEC 2013
Tip
V Registru dlužníků CESR si nyní můžete
nechat vypsat seznam pohledávek –
např. dle data, kdy byly do systému
zadány. Pokud zaškrtnete
políčko zobrazit POUZE pohledávky
registru CESR s uvedeným věřitelem,
v posledním sloupci tabulky naleznete
identifikaci věřitele. Stav VĚŘIT.
znamená, že věřitel nehledá další
věřitele pro společný postup vůči
dlužníkovi, stav SPOL. značí věřitele,
který usiluje o nalezení partnerů pro
řešení dlužníka.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
06/2013

Celkem

147 751

1 645 450

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

7 395

3 027 782

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

8 020

230 907

493

9 724

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
06/2013

Celkem

147 356

4 599 108

2 801

245 836

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 850

107 495

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

4 543

40 495

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 809

254 418

732

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

Brožury vás podrobně seznámí se systémem CESR
Chcete se dozvědět více o systému CESR? Připravili jsme pro vás dvě nové brožury, ve kterých
najdete vše důležité o jeho vývoji, filozofii, službách i spokojených uživatelích. První brožura
vás seznámí s významnými milníky společnosti Sofis partner – poskytovatele systému CESR,
s jednotlivými službami a funkcemi systému, s referencemi i dalšími aktivitami našeho týmu.
Materiál s názvem Tvrdý hlídač – tvrdá fakta si v pdf můžete stáhnout zde. Ve druhé brožuře
s názvem Důvěřuj, ale prověřuj si můžete přečíst stejnojmenný komiks, který vám názorně
ukáže, s čím může CESR firmám pomoci. Brožura je ke stažení zde, jako flashovou animaci si pak komiks prohlédněte
zde. V tištěné podobě jsou obě brožury k dispozici u našich obchodních zástupců, v sídle společnosti a na akcích.

Nové služby: Databáze exekucí již ověřených v CEE nebo vyhledávání v RES
Připravili jsme pro vás další novinky v systému CESR. Mezi nejvýznamnější patří vyhledávání
v databázi exekucí již ověřených v Centrální evidenci exekucí (CEE). CESR ukládá data, která
uživatelé vyhledávají v CEE, a vytváří z nich databázi vlastní. Získané informace jsou v
nezměněné podobě (bez aktualizace) uloženy pro další již bezplatné využití. Rostoucí databázi
výsledků prověřování v CEE jsme nyní zpřístupnili uživatelům systému, kteří v posledních 2
měsících provedli alespoň 1 placené prověření a přispěli tak aktivitou k budování databáze.
Další novinkou je vyhledávání v Registru dlužníků CESR. Výběr lze zúžit pomocí filtrů (výše dluhu, datum jeho vzniku
ad.). Úpravy se dotkly také nahlašování dlužníků – veškeré změny při importu dat se nyní okamžitě promítají do
registru. Ostatní novinky – např. vyhledávání subjektů v Registru ekonomických subjektů – najdete ve svém CESR účtu
na záložce MŮJ ÚČET.

Zajímavé články

Odkazy

Zatopeným podnikatelům bude prominuta část daně z příjmů za rok 2013
Ministerstvo financí odpustí podnikatelům, které postihly povodně, část daně
z příjmů. Výše prominuté daně se bude rovnat výši škod. Úlevy představil také ČEZ.
Podnikatelé, které postihly povodně, dostanou drobnou náplast na své trable.
Ministerstvo financí pro ně totiž připravilo balíček opatření, který jim má pomoci
a který nabude účinnosti nejpozději 13. června letošního roku. Kolika
podnikatelům balíček pomůže, si Finanční správa ČR zatím netroufá odhadovat.
podnikatel.cz ‐ 11. 06. 2013
více»
Okamura chce změnit zákon o DPH, daň se má platit až po zaplacení faktur
Podnikatelé by neměli platit státu daň z přidané hodnoty dříve, než za svou práci
dostanou zaplaceno. Neměli by ani platit DPH za své obchodní partnery, tzv.
nespolehlivé plátce daně, kteří do státní kasy neodvedou DPH. Počítá s tím novela
zákona, kterou chce s pomocí poslanců napříč spektrem prosadit senátor Tomio
Okamura. Uvedl, že nejde o revoluční změny, ale o něco, po čem roky volají
podnikatelé, Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy.
novinky.cz/ekonomika ‐ 11. 06. 2013
více»
Fond Pimco: Globální recese udeří s 60% pravděpodobností do tří až pěti let
V čase větších otřesů na finančních trzích, kdy se řada předpokladů o
perspektivách světové ekonomiky hroutí a měnové, dluhopisové i akciové trhy
připomínají horskou dráhu, vydal nejvýznamnější dluhopisový fond Pimco
varování před zvýšeným rizikem globální recese. Zástupci světoznámého fondu
Pimco tvrdí, že globální recese může udeřit v příštích třech až pěti letech s
pravděpodobností 60 %. Za hlavní rizikový faktor v Pimcu považují vysoké úrovně
zadlužení.
byznys.ihned.cz ‐ 12. 06. 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
Vít Malec, finanční ředitel
"Práce s kreditními informacemi, údaji
z rejstříků a dalšími ekonomickými
daty je v dnešní době pro každou firmu
nezbytná. Nedokážu si představit, že
bych naši společnost vystavil riziku
neprověřením nového obchodního
partnera. Nástrojem, který nám
umožňuje udělat si o každém subjektu
dostatečně přesný obrázek, se stal
systém CESR. Za jeho služby jsem velmi
vděčný ‐ už nám ušetřil mnoho času,
peněz i stresu."

