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Tip
Novinky v ratingové kartě subjektu:
U nespolehlivých plátců DPH nyní
v ratingové kartě naleznete informaci,
od kterého dne je daný subjekt jako
nespolehlivý plátce veden. Druhá
novinka se týká subjektů, u nichž ve
statutárním orgánu figurují zahraniční
osoby. U těch nyní v kartě najdete
město jejich pobytu, a pokud tento
údaj není dohledatelný, tak alespoň
příslušnou zemi.

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

Reference
10/2013

Celkem

96 213

2 053 791

6 925

3 077 367

10 259

252 029

34

1 197

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
10/2013

Celkem

105 699

5 397 159

522

100 007

Počet zahájení insolvenčních řízení

4 454

119 572

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

4 025

45 626

Počet konkursů, úpadků a likvidací

527

109 168

Počet změn v registru dlužníků

861

1 626

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

Zapojte se do affiliate programu a získávejte provize
Používáte systém CESR a jste spokojeni s jeho službami? Provozujete webové stránky a chcete
jejich prostřednictvím vydělávat? Nebo pro vás platí obojí? Pak je právě vám určen affiliate
program společnosti Sofis partner, s.r.o., který právě spouštíme. Princip je jednoduchý:
Doporučte systém CESR pomocí propagačních nástrojů (textový odkaz, banner apod.) na svých
webových stránkách a získávejte provize za nové klienty, kteří si díky tomu CESR objednají.
V affiliate programu poskytujeme zprostředkovatelům hned několik druhů provizí – např. za
objednávky placeného tarifu nebo za registrace zkušebního přístupu. Abyste se do affiliate programu mohli zapojit,
zaregistrujte se na http://affiliate.cesr.cz/. Zde také najdete veškeré související informace.

Kde v Evropě panuje nejlepší platební morálka? Překvapivě v Rusku
Mezinárodní inkasní agentura EOS KSI provedla zajímavý průzkum, který se zaměřil na
porovnání platební morálky ve 13 evropských zemích. Výsledky jsou poměrně překvapivé.
Nejhůře si z porovnávaných států vede Belgie, kde platí faktury se zpožděním 46 % firem.
Druhá nejhorší situace panuje v Polsku, kde jde o 33 % společností. Na opačném konci
pomyslného žebříčku se nachází Rusko, kde své závazky hradí se zpožděním pouze každá pátá
firma. ČR se řadí mezi evropský průměr. Co se týče průměrné doby splatnosti, jsou již výsledky
očekávatelnější. Nejhůře je na tom Řecko (81 den) a Španělsko (58 dnů), nejrychleji platí faktury německé společnosti –
v průměru za 20 dnů. Ohledně pozdě zaplacených pohledávek se však i v Německu situace zhoršila, jejich počet se
zvýšil o 8 %.

Zajímavé články

Odkazy

Finanční úřady plánují centrální úložiště. Uvidí do všech faktur v Česku
Stát připravuje novou zbraň, která mu má pomoci v potírání daňových úniků.
Chystaný informační systém bude skladovat veškeré faktury, které si firmy mezi
sebou posílají. Úředníci by tak měli přehled o všech transakcích a dokázali by
identifikovat nezdaněné peníze. Informační systém Státní pokladna, používaný
ministerstvem financí, by mohl sloužit v boji proti daňovým únikům. Fungoval by
jako centrální úložiště daňových dokladů a stát by mohl kontrolovat, jestli
podnikatelé nepodvádějí na odvodech DPH.
ekonomika.idnes.cz ‐ 18. 10. 2013
více»
Česko se vzdaluje konkurenci. Zbavte nás byrokracie a šikany, vyzývají firmy politiky
Svaz průmyslu a dopravy chystá výzvu pro politiky, aby začali řešit upadající
konkurenceschopnost Česka. Nótu provázejí neradostné výsledky ankety, kterou
svaz uspořádal mezi dvěma stovkami firem. Manažeři v drtivé většině tvrdí, že
politici pro podnikání nedělají vůbec nic. Jen tři procenta manažerů českých firem
si myslí, že se v Česku zlepšila vymahatelnost práva. Ti zbývající tvrdí, že se
nezměnila, nebo dokonce zhoršila.
byznys.ihned.cz ‐ 31. 10. 2013
více»
Průměrný plat v malých firmách činí 68 % platu v těch velkých
Průměrný plat v nejmenších firmách činí 68 procent průměrné mzdy ve
společnostech s více než tisícovkou zaměstnanců. Malé podniky jsou výhodné pro
finanční dealery a konzultanty, ale také pro cukráře nebo jeřábníky. Naopak do
největších firem by měli mířit marketingoví manažeři, vedoucí nákupu či
konstruktéři. Vyplývá to z analýzy společnosti Platy.cz. Pozicí, na které je práce
v malé firmě nevýhodnější, je dealer v bankovnictví.
financninoviny.cz ‐ 30. 10. 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
Richard Kunický, credit manager
"Ekonomická analýza, kterou ke
každému subjektu najdu v jeho
ratingové kartě, mi poskytuje
informace, které jsem o obchodních
partnerech dlouho marně hledal.
Zkušené oko z ní dokáže ledacos vyčíst.
A především odhadnout, jak se situace
subjektu ‐ a tím mj. i jeho platební
morálka ‐ může do budoucna vyvíjet."

