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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
04/2015

Celkem

157 603

3 440 959

5 489

3 258 194

22 505

201 675

10

1 998

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 úpadků
Počet změn v registru dlužníků

04/2015

Celkem

227 809

1 835 477

7 795

505 640

6 260

173 398

29 200

317 600

211

4 146

1 954

35 853

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

Průmysl zrychlil růst na 4,5 procenta
Dle údajů Českého statistického úřadu průmysl i stavebnictví zrychlily růst a hodnota nových
průmyslových zakázek rostla o deset procent. Největší růst zaznamenal autoprůmysl a
stavebnictví. Průmysl i stavebnictví v únoru zrychlily růst. Průmyslu pomohla zejména výroba
aut, energií a elektrických zařízení. Produkce naopak klesala těžařům. Stavebnictví navázalo na
silný leden a vzrostlo meziročně o šest procent. Hodnota nových průmyslových zakázek rostla o
deset procent. Meziměsíčně průmysl rostl o 0,6 procenta. Uvedl to Český statistický úřad. Více
zde.

Lidé nejvíce dluží bankám a operátorům. Trh s vymáháním dluhů stagnuje
Češi nejčastěji dluží bankám, operátorům a pojišťovnám. Průměrná výše dluhu loni mírně
stoupla téměř na 14 tisíc korun. Trh s vymáháním dluhů ale stagnuje, loni řešil pohledávky za
22,4 miliardy korun. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Česká ekonomika poroste tempem 2,5 procenta ročně, předpovídá ministerstvo
Česká ekonomika v následujících letech poroste tempem kolem 2,5 procenta
ročně. Vyplývá to z průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 20
tuzemských odborných institucí. Letos i příští rok by podle materiálu měl být růst
ekonomiky tažen domácí poptávkou.
www.novinky.cz ‐ 20. 04. 2015
více»

Užitečné odkazy
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
Justice.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Asociace insolvenčních správců

Úniky na DPH vzrostly, opatření nezafungovala
Podle Nejvyššího kontrolního úřadu zavedení nových mechanismů proti daňovým
únikům nepřineslo lepší výběr daně z přidané hodnoty. Od roku 2011 Daňové
úniky na DPH rostou. Takzvaná mezera DPH, která představuje rozdíl mezi
teoretickým výběrem daně při splnění všech daňových povinností všemi subjekty a
skutečným inkasem DPH, tak podle Nejvyššího kontrolního úřadu předloni stoupla
na 25,7 procenta. Pozitivní efekt mělo naopak podle kontrolorů zavedení režimu
přenesení daňové povinnosti, v němž nepřiznává DPH při poskytnutí služeb nebo
dodání zboží prodejce, ale odběratel.
www.novinky.cz ‐ 27. 04. 2015
více»

Péče o pohledávky
Slovník pojmů k insolvenci
Průvodce péčí o pohledávky
Návod na používání systému CESR

V Praze je nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie
Na konci roku 2014 naměřili statistici v českém hlavním městě pouze 2,5 %
nezaměstnanosti. To je spolu s německým regionem Horní Bavorsko nejméně v
celé Evropské unii. První desítka oblastí s nejnižší nezaměstnaností je s výjimkou
Prahy čistě německou záležitostí, na opačném konci tabulky potom skončily řecké
a španělské regiony. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka
je dobré umístění Prahy vzhledem k oživení ekonomiky v posledním roce
očekávané. Dle Marka je výsledek důkazem fungujícího českého pracovního trhu.
ekonomika.idnes.cz ‐ 27. 04. 2015
více»
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Řekli o nás
Mgr. Lucie Dvorčuková Kadlecová ‐
právník ‐ AQUATEST a.s.
„Službu systému CESR využívám denně
při kontrole smluvních partnerů,
přičemž využívám zejména možnosti
ratingu. U samotné možnosti ratingu
kontrolovaných partnerů /ratingových
karet/ oceňuji velmi rychlé ověření v
daném systému, kde jsou na první
pohled zřetelné potencionální
problémy – ať již jde o množství
případných insolvenčních řízení,
platební morálky, výše základního
kapitálu, obraty za uplynulá období
atp. Používání ratingových karet se
nám velmi osvědčilo, neboť tímto
ratingem u naší společnosti prochází
každý nový i stávající partner před
uzavřením smluvního vztahu a to se
samozřejmě odráží mimo jiné i na
nastavení platebních i jiných podmínek
v uzavírané smlouvě. Dále u systému
CESR velmi oceňuji možnosti využívání
funkce Hlídacího psa, kterého
používáme zejména ke kontrole
stávajících „rizikových“ partnerů. Při
používání Hlídacího psa mi velmi
vyhovuje zejména to, že jakákoli změna
se u daného subjektu projeví (ať jde o
změnu ve fázi insolvenčního řízení,
změny v obchodním či živnostenském
rejstříku atp.) ihned tuto informaci
dostanu prostřednictvím e‐mailu.“

