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Tip
Narazili jste v některém z reportů či
newsletterů systému CESR na
zajímavou informaci, ale omylem jste
doručený mail smazali? Nevadí ‐
všechny newslettery najdete po
přihlášení přímo ve svém účtu i na
webových stránkách:
www.cesr.cz/newsletter.

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

Reference
04/2014

Celkem

91 474

2 659 007

7 245

3 158 643

19 934

295 337

28

1 435

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

04/2014

Celkem

159 459

592 599

284

120 898

3 308

137 953

27 776

124 869

290

131 137

1 213

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
L & M nápoje
KOMA MODULAR
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

Novinka v systému CESR: V CEE můžete prověřovat i konkrétní exekuční kauzy
V sekci EXEKUCE přibyla další novinka: možnost prověřovat v Centrální evidenci exekucí přímo
konkrétní kauzy pomocí kódu kauzy (číslo jednací dané exekuce). Znáte‐li kód kauzy, u které
potřebujete zjistit detailní informace, přímým vyhledáním tak ušetříte jeden dotaz do CEE – tyto
dotazy jsou zpoplatněny dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, nebo v
rámci tarifu nabídnuty v omezeném počtu zdarma. Počty provedených dotazů v aktuálním
měsíci a svůj případný nárok na dotazy zdarma naleznete v pravé horní části sekce EXEKUCE.
Jelikož systém CESR více než rok shromažďuje data, která jeho uživatelé vyhledají v CEE, můžete zdarma využívat také
naši vlastní a již poměrně rozsáhlou databázi exekucí.

Aktuální statistiky: Jak české stavebnictví poznamenala ekonomická krize?
Stavebnictví patří v ČR k oborům, které krize zasáhla nejtvrději. Odvětví přišlo o 443 miliard
korun, práci v něm od roku 2008 ztratilo na 50 000 lidí a počet stavebních firem se snížil o
čtvrtinu. Konkrétněji: Zatímco v rekordním roce 2008 dosáhly tržby celého stavebnictví 547,5
miliardy, v roce 2013 šlo o 150 miliard méně. V roce 2008 v oboru působilo 767 firem s 50 a
více zaměstnanci, které dohromady zaměstnávaly 110 000 lidí. Loni jich bylo pouze 578
s 84 000 pracovníky. Při započtení zkrachovalých menších podniků se dostaneme až na oněch
50 000 lidí, kteří museli odvětví opustit. Letošní mírná zima způsobila, že stavební výroba už tři měsíce v řadě lehce
roste. Rok 2014 ani tak zřejmě rokem obratu nebude – počty zakázek totiž nadále klesají.

Zajímavé články

Odkazy

Inovujících podniků v Česku ubylo, je jich méně než polovina
V Česku inovuje méně než polovina podniků. V letech 2010 až 2012 se podle
zjištění Českého statistického úřadu věnovalo inovacím 44 procent podniků,
zatímco v letech 2008 až 2010 jich bylo 51,7 procenta. Podle ČSÚ je typickým
příkladem takové inovativní společnosti velká firma se zahraniční kontrolou,
která investuje do informačních a komunikačních inovací.
financninoviny.cz ‐ 21. 4. 2014
více»
DPH rostla v Česku nejrychleji z Evropské unie
Snížená sazba daně z přidané hodnoty (DPH), která po loňském zvýšení stoupla už
na 15 procent, rostla v Česku v posledních sedmi letech nejrychleji z celé Evropské
unie. Zvyšování sazeb DPH je v období ekonomické krize poměrně častým jevem.
Od roku 2008 do současnosti zvýšilo DPH hned dvacet členských států Evropské
unie.
novinky.cz/ekonomika ‐ 28. 4. 2014
více»
Registrační pokladny vystřídá on‐line registrace tržeb živnostníků
Efektivitu výběru daní by mohla namísto plánovaných registračních pokladen
zajistit online registrace tržeb živnostníků. Nejdříve v roce 2016. On‐line
registrace tržeb by měla fungovat jako počítačové rozhraní, které umožní
reportovat o tržbách jednotlivých podnikatelů. Nahradit by měla původně
plánované registrační pokladny, jejichž pořízení je nákladné. Ministerstvo financí
se nechalo inspirovat v Chorvatsku, kde se podobný systém osvědčil.
podnikatel.cz ‐ 30. 4. 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
Ivana Váchalová
"Se systémem CESR jsme velice
spokojeni. Od chvíle, kdy ho
používáme, máme možnost prověřovat
zákazníky hlavně ohledně platební
morálky. Díky službě Hlídací pes jsme
např. včas zjistili, že jeden z našich
odběratelů se nachází v insolvenčním
řízení – a mohli jsme se tak přihlásit
jako věřitelé."

