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Tip
Potřebujete prověřovat v systému CESR
více subjektů, než vám dovoluje
aktuální tarif? Můžete si ho jednoduše
navýšit ‐ stačí v záložce MŮJ ÚČET
kliknout na položku menu Změna tarifu
a vybrat si tarif, který vám bude
nejlépe vyhovovat.

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

Reference
11/2013

Celkem

98 587

2 129 544

6 251

3 084 468

12 554

257 717

53

1 241

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
11/2013

Celkem

99 897

5 486 921

586

101 128

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 614

122 294

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

8 967

53 393

Počet konkursů, úpadků a likvidací

595

110 461

Počet změn v registru dlužníků

710

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

Další novinka v systému: Rating zohledňuje údaje z databáze exekucí již ověřených v CEE
V listopadu jsme do systému CESR zavedli další inovaci. Fakt, že je vůči nějakému subjektu
vedena exekuce, je významným indikátorem o jeho ekonomické situaci. Proto jsme se rozhodli
při generování CESR ratingu využít databázi exekucí již ověřených v Centrální evidenci exekucí.
Tuto databázi vytváří samotní uživatelé systému – tím, že zadávají zpoplatněné dotazy do CEE,
z nichž pak CESR tvoří vlastní databázi pro další již bezplatné využití. Nyní už postupně rostoucí
databáze obsahuje dostatek záznamů pro systémovější užití. A jak novinka funguje? CESR se
při generování ratingu „podívá“ do zmíněné databáze, a pokud zjistí, že vůči danému subjektu je vedena jedna či více
exekucí, podle nového algoritmu upraví výsledný rating. Zároveň informace o exekuci (exekucích) zobrazí na ratingové
kartě v sekci Negativní zjištění a umožní vám se po kliknutí na odkaz podívat na detaily o exekučním řízení.

Podnikatelé ohodnotili podmínky pro byznys v ČR lepší čtyřkou
Server Podnikatel.cz oslovil skupinu firem a živnostníků s průzkumem, jak vnímají podmínky
pro podnikání v ČR. Respondenti podmínky hodnotili jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).
A výsledek? Průměrnou známkou je 3,8, takže lepší čtyřka. Necelá čtvrtina oslovených
podnikatelů by podmínky dokonce nechala propadnout a 44 % respondentů by je označilo
známkou 4. Více než čtvrtina (26 %) udělila známku 3 a pouze 7 % oslovených dalo
chvalitebně, tedy za 2. Ani jeden z podnikatelů neoznačil podmínky známkou 1. Za hlavní
problémy respondenti označili nadměrnou byrokracii, zvyšující se daně a neustále se měnící zákony. Dále účastníkům
průzkumu vadí, že stát přenáší kontrolní činnost na samotné podnikatele a že málo podporuje drobné podnikání. Další
informace najdete zde.

Zajímavé články

Odkazy

Krize ve stavebnictví sráží dolů nejen ceny, ale i kvalitu
Úbytek zakázek ve stavebnictví a tlak na cenu těchto prací paradoxně nepřináší
zlevnění stavebních projektů, ale mnohdy přináší spíše méně kvalitní práci,
nedodělky, problémy s nesplněním zadání a další potíže. Příklad? Obec vypíše
zakázku na dodávku obecní kanalizace. Vyhraje firma, která nabídne neuvěřitelně
nízkou cenu, rozkope celou vesnici, pak zjistí, že se nevejde do ceny,
nezaplatí subdodavatelům, stavba je nekvalitní a ještě se prodraží.
novinky.cz ‐ 25. 11. 2013
více»
Další odklad u DPH se už nekoná, od ledna musíte hlídat účty obchodních partnerů
Platnost ručení za DPH při úhradě na neregistrovaný účet se dvakrát posunula.
Třetí odklad se ale již nekoná. Od ledna 2014 tak přibude firmám administrativa.
Původně mělo ručení platit už od dubna letošního roku, finanční správa však jeho
platnost dvakrát odsunula. Nejprve na konci března Generální finanční ředitelství
uvedlo, že daňové úřady nebudou vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého
ručení vznikne do 30. září 2013.
podnikatel.cz ‐ 26. 11. 2013
více»
Podnikatelé odmítají požadavek odborů na zvyšování minimální mzdy
Zástupci podnikatelů odmítají požadavek odborů na zvyšování minimální mzdy
o nejméně 500 korun ročně. ČTK o tom informoval Svaz průmyslu a dopravy
a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Minimální mzda
činí od srpna 8500 Kč. Na nereálnost zvýšení minimální mzdy podle svého
prezidenta Petra Kužela dlouhodobě upozorňuje i Hospodářská komora.
financninoviny.cz ‐ 21. 11. 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
Petr Linhart, živnostník
"Krize postihla velké i malé
podnikatelské subjekty a nevyhnula se
ani nám ‐ OSVČ. Už si nedokážu
představit, že bych před podpisem
smlouvy o dílo neotevřel systém CESR a
nepodíval se, jak na tom druhá strana
je. Ratingová karta subjektu je pro mě
nejdůležitějším zdrojem informací
o firmách na celém internetu."

