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Tip
Nový občanský zákoník zavedl mj. řadu
změn týkajících se právnických osob a
právních forem. Některý typy
právnických osob od 1. 1. 2014 již
nemohou vzniknout, jiné musejí právní
formu změnit. Všechny tyto změny jsou
plně implementovány i v systému
CESR.

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

Reference
02/2014

Celkem

221 144

2 453 152

7 889

3 130 274

15 167

271 159

40

1 374

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR

02/2014

Celkem

270 253

270 253

818

100 585

5 165

131 004

Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
Počet zahájení insolvenčních řízení
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

17 564

75 639

831

110 412

4 243

1 687

Počet konkursů, úpadků a likvidací
Počet změn v registru dlužníků

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

Počet nezaměstnaných překonal v ČR historický rekord
Počet uchazečů o zaměstnání poprvé v historii ČR překročil 600 tisíc. Lednová nezaměstnanost
vzrostla na 8,6 % oproti prosincovým 8,2 %. Bez práce bylo celkem 629 274 lidí. Začátek roku
patří podle Úřadu práce ČR mezi období s nejvyšším nárůstem nezaměstnanosti, což souvisí
mj. s ukončením pracovních úvazků na dobu určitou v sezónních zaměstnáních, jako jsou
stavebnictví či zemědělství. Počet volných pracovních míst v zemi sice vzrostl na více než 36
tisíc a je vyšší než před rokem, i tak ale na jedno volné místo připadá více než 17 uchazečů.
Nejvyšší nezaměstnanost vykazují okresy Bruntál, Jeseník a Most, nejnižší naopak okresy Praha‐východ, Praha‐západ a
Mladá Boleslav.

Tržby v sektoru služeb od roku 2008 stále klesají
Tržby ve službách se loni v porovnání s rokem 2012 snížily o 0,9 %. Sektor služeb tak nadále
klesá, růst v roce 2013 vykázaly pouze doprava a skladování, ubytování a stravování a
administrativní a podpůrné činnosti. V plusu byly služby naposledy v roce 2008. Co loni
způsobilo růst v dopravě a skladování, kde – jako výjimka potvrzující pravidlo – tržby vzrostly
o 4,2 %? Podílely se na tom především vedlejší činnosti v dopravě a objemově nejvýznamnější
pozemní a potrubní doprava. Zvýšení vykázala i letecká a vodní doprava. Nejvíce se v sektoru
služeb naopak propadly tržby v profesních, vědeckých a technických činnostech, které se v roce 2013 meziročně snížily
o 7,4 %.

Zajímavé články

Odkazy

Polovina firem v Česku se stala obětí hospodářské kriminality
Celkem 48 procent společností v Česku se v uplynulých dvou letech stalo obětí
hospodářské kriminality. Vyplývá to z celosvětového průzkumu poradenské
společnosti PwC. Za poslední dva roky se v tuzemsku stalo obětí kybernetické
kriminality dvakrát více firem. Pro srovnání, v roce 2011 bylo obětí ekonomické
kriminality 29 procent společností. Nejčastějším typem hospodářské kriminality v
Česku zůstává krádež či zpronevěra majetku firmy jejími zaměstnanci, konkrétně v
80 procentech.
novinky.cz/ekonomika ‐ 20. 2. 2014
více»
Předpověď EK: Česko nedodrží schodek rozpočtu. Vláda bude muset šetřit
Nová vláda možná bude muset začít šetřit. Podle předpovědi Evropské komise (EK)
stoupne příští rok schodek státního rozpočtu opět nad povolená tři procenta
hrubého domácího produktu. Česko schodek dostalo pod tři procenta už za loňský
rok a tuto hranici slíbilo udržet i v příštích letech. Pokud závazek nesplní, mohou
mu teoreticky hrozit tvrdé sankce.
rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika ‐ 25. 2. 2014
více»
Do konce roku lze platit daně na stará čísla účtů, pak to už nepůjde
V souvislosti se změnami organizační struktury Finanční správy ČR se v loňském
roce měnila čísla účtů jednotlivých finančních úřadů. Kdo však pochybil a poslal
peníze na staré účty, nemusel se ničeho obávat. Finanční správa nastavila
přesměrování a všechny platby zaslané na staré účty sama převedla. Tuto
“službu” nabídne i letos, jak však sama upozorňuje, je to naposledy.
podnikatel.cz ‐ 20. 2. 2014
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
Jan Suchyňa, obchodní ředitel
"Když jsem naposledy pracoval se
systémem CESR, zamyslel jsem se nad
jeho sloganem ‐ Tvrdý hlídač/tvrdá
fakta. A musím říct, že tato slova
přesně vystihují hlavní výhodu služby.
Díky systému CESR se totiž nemusím nic
domnívat nebo tipovat, stačí párkrát
kliknout a prostě to VÍM. Tvrdá fakta
jsou tím nejpádnějším argumentem."

