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Upozornění
Oddělení klientské podpory systému
CESR je do 5. ledna 2014 uzavřeno.
V této době své případné dotazy
směřujte na e‐mail info@cesr.cz.
Telefonické dotazy bude oddělení opět
vyřizovat po ukončení dovolené od 6.
ledna.

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

Reference
12/2013

Celkem

103 053

2 232 850

2 096

3 087 319

115 101

366 464

76

1 307

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
Počet zahájení insolvenčních řízení
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

12/2013

Celkem

183 012

5 669 933

294

101 228

3 515

125 837

23 545

74 474

Počet konkursů, úpadků a likvidací

297

110 760

Počet změn v registru dlužníků

617

1 626

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

Počet insolvenčních návrhů dosahuje v závěru roku maxima
V listopadu 2013 bylo podáno přes 3600 insolvenčních návrhů. Jejich počty rostly ve všech
sledovaných skupinách (firmy, podnikatelé, fyzické osoby apod.) a v každé z nich také dosáhly
loňského maxima. Už za 11 měsíců tak počet insolvenčních návrhů přesáhl o 3,6 % celkový
počet za rok 2012. Lze očekávat meziroční nárůst insolvenčních návrhů o 10 až 15 % – za
prosinec jejich počet přesáhl i přes dovolené a vánoční svátky 3300. Co se týče konkurzů,
došlo v roce 2013 ve srovnání 11 měsíců roku 2012 a 2013 k nárůstu o 15,4 %. Závěr loňského
roku potvrdil také to, že do problémů se mohou dostat nejen malé podniky, ale i velké firmy – v listopadu se např.
v konkurzu ocitla Invest Trust s.r.o. (obrat 1 436 239 000 Kč) nebo EUROESTER s.r.o. (649 539 000 Kč).

Jaký byl rok 2013 v číslech? Infografika shrnuje ekonomický vývoj
Konec roku bývá obdobím bilancování. Výjimku nepředstavuje ani ekonomika, jejíž vývoj a
stav se dá velmi přehledně prezentovat čísly. Česká televize připravila zajímavou infografiku
Rok 2013 v číslech, ve které najdete nejen zpracované statistiky, ale i podrobné články ke
každému z témat. Dozvíte se zde např. to, že v závěru roku nezaměstnanost v ČR dosahovala 7,7
%, že Česká národní banka za loňský rok nakoupila při devizových intervencích devizy
v hodnotě asi 200 miliard Kč nebo že červnové povodně způsobily škody v hodnotě 16,5
miliardy. Nechybí údaje ze světa – mj. o říjnové platební neschopnosti americké vlády nebo o pokutách pro světové
banky. Infografika je k dispozici zde. Po najetí myší na každou položku se zobrazí komentář, po kliknutí na slovo
„článek“ rozsáhlejší text.

Zajímavé články

Odkazy

Koruna v příštím roce posílí blíž k 27 korunám za euro, odhadují analytici
Koruna by měla v příštím roce mírně posílit a ustálit se lehce nad hranicí 27 korun
za euro, kterou stanovila v listopadu Česká národní banka (ČNB) jako určující pro
devizové intervence. Vyplývá to z odhadů analytiků. Hodnota koruny kolem 27,60
korun za auro z posledních dnů nemá podle nich opodstatnění v údajích
z ekonomiky. Tuzemská měna tak bude mít tendenci posilovat.
novinky.cz ‐ 22. 12. 2013
více»
Podnikatelé musí dát pozor, co si dohodnou. Bude to platit, varuje autor zákoníku
Česko čeká jedna z nejzásadnějších právních změn v jeho historii. Živnostníků
i majitelů firem se dotkne nový občanský zákoník. IHNED.cz nabízí dvojici
rozhovorů: s hlavním autorem Karlem Eliášem a kritikem dlouho očekávané
normy, právníkem Petrem Čechem. Právní normy, které čekají podnikatele i občany
po 1. lednu, staví na mnohem větší svobodě, ale zároveň odpovědnosti.
byznys.ihned.cz ‐ 27. 12. 2013
více»
Praktický souhrn novinek ve zdaňování zaměstnanců
V souvislosti se zdaňováním zaměstnanců se firmy budou muset od nového roku
připravit na několik novinek. Například u dohod o provedení práce se zvyšuje
limit pro uplatnění konečné srážkové daně z pěti na deset tisíc korun. Dále dochází
k osvobození od daně u příjmů za práci učňů a studentů v rámci praxe. Mění se
také maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění.
podnikatel.cz ‐ 20. 12. 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
Pavel Kupka, credit controller
"Je příjemné vědět, že díky systému
CESR si kteroukoli společnost mohu
prověřit za několik sekund ze svého
počítače nebo tabletu. V oblasti
pohledávek a kontroly odběratelů
hraje čas klíčovou roli a CESR mi
umožňuje mít vždy ty nejaktuálnější
informace. Praktické a užitečné!"

