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Tip
V průběhu října spustíme affiliate
program systému CESR, v němž budou
moci jako zprostředkovatelé (affiliate
partneři) získávat zajímavé provize jak
provozovatelé webových stránek, tak
samotní klienti systému. O spuštění
vás budeme informovat na portálu
CESR.cz v sekci Novinky.

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

Reference
09/2013

Celkem

87 879

1 969 943

7 565

3 058 713

11 322

249 835

28

1 165

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
09/2013

Celkem

130 608

5 138 856

609

159 917

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 366

115 673

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

4 627

44 726

Počet konkursů, úpadků a likvidací

615

168 948

Počet změn v registru dlužníků

604

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

Seznamte se s dalšími novinkami v systému CESR
Připravili jsme pro vás další novinky, které vám umožní se systémem CESR ještě efektivněji
pracovat a nacházet v něm nové informace. O tom, že díky přepracovanému načítání dat ze
zdrojových databází se ratingové karty načítají mnohem rychleji než dříve, jsme vás
v newsletteru už informovali (více zde). I další změna se týká dat z databází – nyní načítáme
některé informace (např. počty zaměstnanců, kontrola CZ NACE, adresy apod.) z dalších zdrojů
a máme je tak k dispozici nejen rychleji, ale i s dalším ověřením jejich správnosti. Novinky
najdete i na ratingové kartě. U nespolehlivých plátců DPH nyní naleznete informaci, od kterého dne je subjekt jako
nespolehlivý plátce veden. U subjektů, kde ve statutárním orgánu figurují zahraniční osoby, pak naleznete město jejich
pobytu. A pokud tento údaj není dohledatelný, tak alespoň příslušnou zemi.

Zahraniční dluh ČR ve 2. čtvrtletí vzrostl o více než 45 miliard
Zahraniční dluh České republiky ve 2. čtvrtletí letošního roku vzrostl o více než 45 miliard
korun a přesáhl tak magickou hranici dvou bilionů. Největší podíl na tom měly zahraniční
závazky českých podniků, které tvoří 48,7 % celkové zahraniční zadluženosti. K růstu zadlužení
přispěl také nákup českých vládních dluhopisů zahraničními investory – především kvůli němu
zaujímají zahraniční závazky vlády 28,1 % dluhu. Na bankoví sektor včetně České národní
banky připadá 23,2 % zahraničního dluhu. Více se oproti loňsku zadlužily i české domácnosti
– meziročně byly jejich dluhy vyšší o 45,6 miliardy korun. Co se týče schodku investiční pozice ČR vůči zahraničí,
vzrostl ve 2. čtvrtletí o 42,7 miliardy korun na 1,92 bilionu korun.

Zajímavé články

Odkazy

Hromadné propouštění v srpnu oznámilo 21 firem, týká se 1003 lidí
Hromadné propouštění nahlásilo letos v srpnu úřadu práce 21 firem a institucí.
O zaměstnání tak přijde 1003 lidí. ČTK o tom informovala mluvčí úřadu práce
Kateřina Beránková. Podle ní je propouštěných i podniků méně než před rokem.
Podle informací ČTK pracovníky propouští třeba armáda, ČEZ či velkoobchodní
společnost Lekkerland. Nejvíc firem bylo podle Beránkové v Praze. Hromadné
propouštění tu v srpnu oznámilo deset podniků a institucí.
financninoviny.cz ‐ 17. 09. 2013
více»
Česko je ekonomicky svobodné stejně jako Botswana. V žebříčku jsme za Albánií
Podle indexu ekonomické svobody je Česko na stejné úrovni jako Botswana. Česká
republika i africký stát se umístily na dvaapadesátém z celkem 152 míst žebříčku.
Předběhly je Albánie, Rumunsko nebo Rwanda. Nejsvobodnější ekonomiku světa
má podle průzkumu Hongkong, naopak nejméně svobodná je Venezuela. Slovensko
se umístilo na 36. pozici.
zpravy.ihned.cz ‐ 19. 09. 2013
více»
Česká republika nevybrala DPH za 109 miliard, tvrdí EU
Zřejmě až 193 miliard eur (asi pět bilionů korun) dosahovala v roce 2011 ztráta
na výběru daně z přidané hodnoty ve 26 ze 27 tehdejších zemích Evropské unie.
Studii hodnotící rozdíly mezi příjmy, které by se daly předpokládat za ideálních
podmínek, a skutečně vybranou výší daně představila Evropská komise. V České
republice ztráta přesáhla 4,2 miliardy eur (přes 109 miliard korun), což
odpovídalo asi 2,7 procenta hrubého domácího produktu. V roce 2011
hospodařila ČR se schodkem přes 142 miliard korun.
aktualne.centrum.cz/ekonomika ‐ 22. 09. 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
Jiří Palička, Repas Jičíněves
"Systém CESR funguje perfektně. Zadal
jsem dlužníka do registru a ihned po
zavolání, že je nahlášený v systému
CESR, mi zaplatil. Vaši službu
doporučuji dále, již jsem kontaktoval
svého známého."
Karolína Mičíková, COBRA TRANSPORT
"To, co v systému CESR ‐ Czech
Economic Subjects Rating hledám, tam
také vždycky najdu."

