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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

Reference
05/2014

Celkem

105 493

2 764 473

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

6 182

3 166 461

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

6 317

283 685

22

1 453

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
05/2014

Celkem

125 957

698 668

2 201

180 453

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 811

140 754

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

8 251

114 043

Počet konkursů, úpadků a likvidací

2 208

190 824

Počet změn v registru dlužníků

1 117

932

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:
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

CESR podpořil partnerstvím golfový Firemní turnaj ve Slavkově
Systém CESR se stal partnerem 9. ročníku tradičního šampionátu ČR dvoučlenných firemních
týmů, který se uskutečnil 14. května 2014ve Slavkově v rámci Business Tour časopisu Golf.
Blahopřejeme vítěznému týmu Golf666.cz, za který hráli Robert Varta a Michal Chaloupka.
Druhé místo obsadila společnost Kreativní svět, za kterou na grínu bojovali Miloslav Kment
a Aleš Trnka, třetí příčka patří firmě Gemini Development, reprezentované hráči Liborem
Lacinou a Petrem Zímou. Turnaje se zúčastnilo téměř čtyřicet týmů z celé republiky. Všichni
vítězové (mezi firemními týmy i jednotlivci) od nás dostali cenu za svůj výkon, zkrátka nepřišli ani ostatní účastníci
turnaje. Více fotografií najdete na našem webu a na portálu Golfinfo.cz.

V České republice ubývá nových podnikatelských aktivit
Nová podnikatelská aktivita v ČR klesá. Firmu mladší 3,5 roku vlastní nebo činí konkrétní
kroky k jejímu založení jen 7,33 % dospělé populace, tedy asi 513 000 lidí. Je to o 0,3
procentního bodu méně než v roce 2011 a o 0,5 bodu méně než v roce 2006. Data vyplývají z
mezinárodního výzkumu Global Enterpreneurship Monitor. Z tisíce dospělých v produktivním
věku se tak v ČR do nové podnikatelské aktivity pouští v průměru 73 lidí. V porovnání s
Evropou nás předběhlo např. Irsko, Nizozemsko a většina zemí střední a východní Evropy
včetně Polska a Slovenka. Radikální pokles nové podnikatelské aktivity nastal u nezaměstnaných: loni v této skupině
obyvatel dosáhla míry pouze 2,8 %, zatímco v roce 2011 šlo o 9,2 % a v roce 2006 o 18,9 %.

Zajímavé články

Odkazy

Podniky se brání optimismu, zlepšení vývoje jich letos čeká méně
Malé a střední podniky se brání přehnanému optimismu z vývoje ekonomiky.
Příznivější ekonomickou situaci očekává 30,5 procenta z nich, zatímco v
předchozím průzkumu jejich podíl dosáhl 35,7 procenta. Vyplývá to z březnového
průzkumu barometru Hospodářské komory, který se dvakrát ročně zaměřuje na
stav a náladu malého a středního podnikání.
financninoviny.cz ‐ 21. 5. 2014
více»
Plátcům DPH přibude administrativa, budou muset vést a podávat nový výkaz
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení další velkou
novelu. Týká se oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Nově se zavádí třetí sazba
daně, ruší se snížení pro povinnou registraci k DPH na 750 tisíc korun a zavádí se
povinnost vedení a podání kontrolního výkazu pro všechny plátce DPH. Jednou
z nejvýraznějších změn činí zavedení třetí sazby DPH. Ta má být 10 % a měla by
obsahovat tři položky vybraného zboží, konkrétně nenahraditelnou dětskou
výživu, léky a knihy.
podnikatel.cz ‐ 27. 5. 2014
více»
Stavebních firem je nadbytek, práce je jen pro sedm z deseti
Stavebních firem je na českém trhu stále nadbytek, práce je pouze pro sedm z
deseti. Vytížení jejich kapacit je aktuálně totiž zhruba jen tříčtvrtinové. Vyplývá to
z aktuální Kvartální analýzy českého stavebnictví zpracované společnostmi CEEC
Research a KPMG Česká republika, jejíž část dnes zveřejnily. Přitom od roku 2008
klesl v ČR počet velkých stavebních firem o čtvrtinu a 50.000 lidí přišlo o práci.
financninoviny.cz ‐ 27. 5. 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
Zdeněk Pernica, ELTE, s.r.o.
"Systém CESR nám pomáhá s rychlým
získáváním informací, jejich ověřením
a dalším využitím. Data následně
slouží pro rozhodovací proces vedení
společnosti. Pro tento účel často
používáme službu Křížová kontrola.
Následuje Hlídací pes, který nás již
několikrát upozornil na změny ve
společnostech, hlavně při zahájení
insolvenčního řízení."

