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Tip
Dne 1. 2. 2016 jsme spustili novou
verzi služby Hlídací pes. Ten dostal nově
svoje vlastní místo v hlavním menu.
Přepracovali jsme nastavování skupin
a zpřehlednili výpis změn sledovaných
subjektů a jejich zasílání. Přihlaste se
a zjistěte, jak vypadá tato inovovaná
verze.

Statistika systému CESR

Reference
01/2016

Celkem

67 362

4 019 972

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

6 796

3 347 238

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

2 825

186 951

10

2 072

Počet zobrazených detailů ratingu

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
01/2016

Celkem

128 390

2 979 029

Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

2 658

559 917

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 474

208 325

164 834

6 031 040

Počet změn u subjektů v RŽP a OR

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
Počet úpadků

110

4 401

Počet změn v registru dlužníků

682

43 536

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
Pražská plynárenská, a.s.
Repromat
T.S.Bohemia

Nový Hlídací pes
V rámci příprav nové verze systému CESR, kterou plánujeme spustit v jarních měsících, jsme k
01. 02. 2016 spustili inovovanou verzi služby Hlídací pes. Dostal nově svoje vlastní místo v
hlavním menu. Přepracovali jsme nastavování skupin a zpřehlednili výpis změn sledovaných
subjektů a jejich zasílání. Tím se práce s Hlídacím psem stala uživatelsky přívětivější a
efektivnější.
Ke každému konkrétnímu parametru lze nastavit různou četnost zasílání upozornění. Změny lze
v systému CESR nyní vyhledávat pomocí detailního filtru. Přepracována je také forma
zobrazení změn v zasílaných emailech. V přehledném výpisu je zobrazen i aktuální rating
subjektu. Na základě uživatelských podnětů Vám nová verze přináší i sledování nových rejstříků a rozšíření těch
stávajících. Například budete informováni o zjištění exekucí v Obchodním rejstříku a v Centrální evidenci exekucí (CEE).
Bylo přidáno sledování problémů se statutáry a majiteli (např. hledání Policií ČR). Dále můžete sledovat zjištění a
zrušení registrace k DPH a zveřejnění či zrušení bankovních účtů vedených v tomto registru u svých obchodních
partnerů – včetně informace o nespolehlivém plátci. Zpřesnili jsme také sledování změn v Registru živnostenského
podnikání a v dalších registrech státní správy.
Skupiny a seznamy subjektů jsme u stávajících zákazníků přenesli do nové verze. Uživatelům systému CESR
doporučujeme zkontrolovat nastavení Hlídacího psa. Pracovníci klientské péče vám rádi pomohou s nastavením nových
možností zasílání a parametrů sledování. Hlídací pes je nasazen v takzvané beta verzi, během následujícího měsíce bude
docházet k dalším drobným vylepšením.

Zajímavé články

Odkazy

Živnostníky potápí neplacené faktury
Loni zkrachovalo přes osm tisíc živnostníků. Velký podíl na jejich bankrotech má
nízká platební morálka firem. Podle odborníků budou nesplacené faktury
komplikovat živnostníkům podnikání i v roce 2016. Řada podnikatelů tak letos
bude muset kvůli nesplaceným pohledávkám svůj byznys ukončit. "Loni bylo třicet
pět procent uhrazených faktur zaplaceno včas, 58 procent do 30 dnů po
splatnosti, tři procenta do 60 dnů a čtyři procenta ještě později. Průměrně se v
Česku faktury proplácejí 10 dnů po splatnosti," popisuje Jan Malý, ohlášený
společník společnosti VPI CZ.
probyznysinfo.ihned.cz ‐ 19. 01. 2016
více»
Podnikatelé by si měli vyměřit daně sami
Nová Babišova náměstkyně pro daně Alena Schillerová nastoupila počátkem roku
do funkce se dvěma projekty, které chce v následujících letech prosadit. S
principem takzvaného samovyměření prakticky všech daní a s ambicí sepsat nový
zákon o daních z příjmů. "Samovyměření daně povede k revoluci v práci finanční
správy. Ta by se už tolik nevěnovala vyměřovací činnosti a její kapacita by se
využila k důslednějším kontrolám," zdůraznila Schillerová. Daň by si automaticky
vyměřil sám plátce v daňovém přiznání. Odpadlo by tak čekání, než by úřad
přiznání přepočítal a stanovil výši daně. Berní úřady by ji v podezřelých případech
vymáhaly v patřičné výši, a to včetně penále, které dnes činí 20 procent.
domaci.ihned.cz ‐ 27. 01. 2016
více»
Podnikatel roku 2015
EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year) je nejprestižnější světová soutěž
podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Byla založena ve
Spojených státech amerických v roce 1986. Jejím cílem je ukázat veřejnosti
vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé,
začínající podnikatele. V ČR se soutěž koná od roku 2000, kdy porota vybírala
vítěze v hlavní kategorii. Od roku 2005 porota začala oceňovat krajské vítěze v
některých krajích a přibyla kategorie EY Začínající podnikatel roku. EY
podnikatelem roku 2015 hlavního města Prahy se stala Jiřina Nepalová, Renomia,
a.s. Slavnostní vyhlášení hlavního vítěze proběhne 01. 03. 2016.
podnikatelroku.cz
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
Božena Dědičová ‐ ekonom společnosti
TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.
„Systém využíváme především k
prověřování nových zákazníků a
kontrole zákazníků, kteří mají problémy
s dodržováním platebních termínů.
Přínosem jsou ratingové karty a
náhledy do centrální evidence
exekucí.“

