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Tip
CESR ukládá data, která uživatelé
vyhledávají v Centrální evidenci
exekucí (CEE), a vytváří z nich databázi
vlastní. Získané informace jsou
uloženy pro další již bezplatné využití
v nezměněné podobě (ve stavu ke dni
původního prověření v CEE). Tuto
databázi najdete pod záložkou
EXEKUCE a odkazem Vyhledávání
v databázi exekucí již ověřených v CEE.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
08/2013

Celkem

154 302

1 882 112

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

7 227

3 052 459

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

9 255

245 225

37

1 130

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
08/2013

Celkem

356 478

5 008 248

601

216 830

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 909

112 296

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

2 042

40 915

Počet konkursů, úpadků a likvidací

601

225 665

Počet změn v registru dlužníků

704

1 556

Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

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

Konkursy se nevyhýbají ani firmám s miliardovými obraty
Mezi podnikateli je značně rozšířen názor, že pro společnosti s ročním obratem dosahujícím
stovek miliónů až miliard korun není současná ekonomická situace žádnou hrozbou. Statistiky
však dokazují, že tomu tak není. Za měsíc červenec bylo v ČR podáno 431 insolvenčních návrhů
u právnických osob a podnikatelů. Následně bylo v témže měsíci prohlášeno 191 konkursů
(zejména ve stavebnictví a velkoobchodu). Ještě zajímavější je však právě červencová
statistika firem nacházejících se v konkursu dle obratu. A nejde o žádné malé podniky – Balli
Steel Czech (obrat přes 3,3 miliardy Kč), SH COVERLAND (přes 1,3 miliardy Kč), STAVCENT (přes 430 milionů Kč) nebo
THERMI Mariánské Lázně (přes 310 milionů Kč). Ani roky trvající historie firmy, několik set zaměstnanců a vysoký
obrat neznamenají, že je subjekt vůči neplatičům, pohledávkám po splatnosti apod. imunní. Efektivně předcházet těmto
problémům pomáhá systém CESR.

Ekonomická situace českých podniků dle červencového průzkumu dále stagnuje
Ekonomická situace českých podniků podle červencového průzkumu Svazu průmyslu
a dopravy ČR stagnuje. Situace se zlepšila pouze u 24 % firem, což je nejhorší skóre od roku
2010. Loni v podobném průzkumu hlásilo zlepšení situace 27 % společností, předloni 41 %,
v roce 2010 31 %. Snížení platů ohlásilo 6 % procent firem proti 2 % loni. Zaměstnance
propouští 13 % podniků, o rok dříve jich bylo 16 %. Ve srovnání s minulým rokem větší podíl
společností nezvyšuje mzdy, méně se ale propouští. Konkrétně až 71 % firem se zhoršenou
ekonomickou situací nezvýší zaměstnancům platy a 36 % bude snižovat stavy. Polovina společností, kterým se naopak
ekonomická situace zlepšila, zvýší mzdy a přijme nové zaměstnance bez omezení délky kontraktu.

Zajímavé články

Odkazy

Když dojde na lámání chleba, tak dlužníkům záhadně „umírají“ příbuzní
Třetina dlužníků se z exekuce vymlouvá na pohřby. Lidé v nouzi jsou podle
exekutorů velice kreativní a jejich výmluvy někdy odzbrojí i samotné exekutory.
Oddálit schůzku s exekutorem a úhradu dluhu se snaží 65 % všech dlužníků. Je
docela běžné, že lidé ve špatné finanční situaci své dluhy řešit nechtějí, protože si
myslí, že za ně nenesou zodpovědnost. Vinu svalují na špatné zákony a stát, který
je měl chránit. Tito lidé mají špatné návyky při vedení rodinného rozpočtu,
jejich finanční gramotnost je minimální a finanční rezervy nulové.
podnikatel.cz ‐ 26. 08. 2013
více»
Odliv dividend z Česka letos překoná loňskou metu minimálně o 5 miliard
Minimálně 180 miliard korun, tedy o pět miliard víc než loni. Takový bude rozsah
letošního odlivu dividend z Česka do zahraničí dle odhadu oslovených ekonomů.
K ještě vyšším hodnotám se lze dopočítat, pokud přičteme výnosy z portfoliových
investic. Tedy například dividendy z jedné čtvrtiny akcií ČEZ, kterou drží zahraniční
akcionáři. „Letos by se celkové číslo mohlo pohybovat nad hranicí 200 miliard,“
řekl hlavní ekonom Patria Finance David Marek.
byznys.ihned.cz ‐ 29. 08. 2013
více»
Stavaři: Sektor bude letos padat rychleji, klesne o 7,4 procenta
Tuzemské stavebnictví se letos propadne rychleji, než se ještě na začátku roku
zdálo. Šéfové velkých firem očekávají za rok 2013 meziroční pokles o dalších 7,4
procenta. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2013, kterou
výzkumná společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou firmou KPMG
Česká republika zveřejnila na dnešním setkání lídrů českého stavebnictví. Ještě v
lednu přitom ředitelé sta největších stavebních firem v Česku mluvili o snížení
stavebního trhu o 4,4 procenta.
financninoviny.cz ‐ 27. 08. 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
Tomáš Menšík, ředitel, MenSeek s.r.o.
"Adresář firem nám umožňuje rychle
vyhledávat společnosti, zejména podle
právní formy, oboru a regionu.
Oceňujeme, že čerpá z oficiálních
registrů, neradi se spoléháme na
placené komerční katalogy. Postupně,
jak se objevují konkrétní obchodní
příležitosti, přichází u nás na řadu též
hlavní nástroj systému: prověřování
ekonomických subjektů Hlídacím
psem."

