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Pokud potřebujete v systému CESR
porovnat ratingové karty několika
subjektů, otevřete si položku menu
CESR RATING ve více záložkách
prohlížeče a v každé zadejte IČ
jednoho subjektu. Ratingové karty se
načtou najednou, aniž byste museli
čekat na postupné načítání v jednom
okně.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
01/2014

Celkem

141 126

2 373 166

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)
Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

0

3 086 881

117 572

373 793

40

1 349

Počet klientů systému (nových / celkem)

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
Počet konkursů, úpadků a likvidací
Počet změn v registru dlužníků

01/2014

Celkem

140 785

5 810 718

146

100 715

2 488

128 309

21 220

79 355

148

110 341

3 276

1 687

Mezi spokojené uživatele systému CESR
již patří např. tyto společnosti:
AERO Vodochody
ALCOMA
ALIMA‐CZ
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
FULGUR BATTMAN
LEKKERLAND
KOMA MODULAR
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

Firmy čekají na zaplacení faktur v průměru 76 dnů
Platební morálka firem v České republice je nejhorší za poslední čtyři roky. Na zaplacení
faktury čekají tuzemští podnikatelé v průměru 76 dnů. Nejhorší situace panuje ve
zdravotnictví, kde jsou faktury propláceny v průměru za 117 dnů. Na druhém místě je
stavebnictví s 92 dny, na třetím hutnictví/slévárenství (77 dnů) a na čtvrtém potravinářství.
Data vyplývají z analýzy společnosti ČSOB Factoring. Opožděné placení faktur přispívá
k druhotné platební morálce, neboť firma, která nedostává včas peníze, nemůže dále zaplatit
svým dodavatelům. Podnikatele měl přitom ochránit zákon, který už loni v létě zkrátil splatnost faktur na 30 dnů.
V zásadě se však pro většinu firem nic nezměnilo.

Loňský rok přinesl o 14,5 % více insolvenčních návrhů než rok 2012
Počet insolvenčních návrhů v roce 2013 vzrostl ve srovnání s rokem 2012 o 14,5 %. K nárůstu
došlo zejména v segmentu firem (o 34,2 %). U spotřebitelů je meziroční nárůst jen 7,6 %.
Největší počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem byl v loňském roce podán
v Jihomoravském kraji. Následuje Moravskoslezský kraj, třetí nejvyšší počet vykazuje
překvapivě Praha. Z hlediska odvětví připadal v roce 2013 nejvyšší počet insolvenčních
návrhů na 1000 registrovaných firem v odvětví těžby, v papírenském průmyslu a v oboru
chemická výroba a výroba plastů. V roce 2012 bylo pořadí na prvních dvou místech stejné, na třetí pozici se nacházel
obor telekomunikace, který si však v loňském roce výrazně polepšil.

Zajímavé články

Odkazy

Firmy kvůli občanskému zákoníku investují statisíce do úprav smluv
České společnosti sčítají náklady, které jim přinesl nový občanský zákoník. Od
1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti, totiž musely změnit veškeré smlouvy a
příslušné dokumenty. Podnikatelé navíc nemění pouze obsah smluv, ale i formu
smluvního ujednání. Tuzemské firmy se shodují, že výdaje na změny se pohybují v
řádu stovek tisíc korun. Nejnákladnější je tisk nových dokumentů a odborná
konzultace s právníky.
finance.cz ‐ 30. 1. 2014
více»
Nový výhled financí: letos bude líp než se čekalo, příští rok hůř
Tuzemská ekonomika loni navzdory postupnému oživování klesla o 1,4 procenta.
Letos by číslo mělo být stejné, ale v kladných hodnotách, odhaduje ministerstvo
financí v nové předpovědi. V roce 2015 by růst mohl zrychlit na dvě procenta.
Oproti předchozímu říjnovému odhadu resort nahlíží na letošek s nepatrně větším
optimismem, ale příští rok z předpokládaného růstu naopak ubral. Minulá
prognóza věštila pro letošek růst o 1,3 procenta a pro příští rok o 2,2 procenta.
ekonomika.idnes.cz ‐ 31. 1. 2014
více»
Údaj o bydlišti živnostníků už nebude veřejně přístupný
Z veřejně dostupné části živnostenského rejstříku zřejmě zmizí bydliště a místo
pobytu podnikajících fyzických osob. Počítá s tím novela živnostenského zákona
z dílny ministerstva průmyslu a obchodu, jejíž návrh schválila vláda. Novela má
podnikatelům také snížit administrativu. Neměli by už povinně předkládat
živnostenskému úřadu doklady, které mu již doložili dříve ‐ typicky při ohlášení
další živnosti.
aktualne.centrum.cz/ekonomika ‐ 15. 1. 2014
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
Petr Šimr, jednatel, MEDIA MARKET
"Systém CESR mi umožňuje včas
rozpoznat nedůvěryhodné zákazníky
a je pro mě i mé zaměstnance
kvalitním nástrojem pro rozhodování o
způsobu úhrady námi poskytovaných
služeb. Nejzajímavější je pro mě
křížová kontrola, která umožňuje
zkontrolovat provázanost firem a osob
a ověřit, zda stejní lidé nefigurují
v jiných zadlužených firmách."

