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TIP

Víte, že v ratingové
kartě, v sekci Ekonomické
údaje, naleznete účetní
závěrky již v nové
struktuře? Starší
závěrky je možné
pomocí přepínače
zobrazit v původní formě
nebo také v nové, do níž
jsou hodnoty dle
možností přepočítány.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 469 755
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

96 745
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

68 085
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

102 270
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

02/2017

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

7 791

1 157

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

Zjištění dluhů v registru dlužníků

268 967

11

Vstupů do Likvidace

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

Celkem

1 973

insolvenční návrhy
u společností

54 988

3 217

1 616 080

77 435

5 833 490

487

68 085

Zjištění exekuce

832

102 270

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

391

14 588

v roce 2017

8 964

v roce 2018

1 145

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

248

v roce 2018

26

Když se Vám někdo pokusí ukrást firmu aneb podvodná změna jednatele
Znáte to, celkem rutinní schůzka s klientem se může změnit během
okamžiku v srdcervoucí drama. Jedno takové jsme zažili (lépe
řečeno náš klient) zrovna nedávno. Vše začalo v podstatě
nevinnou otázkou. Vy jste změnili jednatele? Ne, odpověděl klient
překvapeně. To bych o tom jako společník a jediný jednatel musel
přece vědět [smích]. Humor však našeho klienta vzápětí přešel,
když nahlédnutím do obchodního rejstříku zjistil, že se mu do
společnosti cca před týdnem infiltroval nezvaný host.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Šetření Hospodářské komory: Malé a střední podniky vyhlížejí
rekordní rok
České malé a střední podniky vidí první polovinu roku mimořádně
optimisticky. Třetina podnikatelů navíc očekává další zlepšení své
situace co do obratu, počtu zaměstnanců, cen produkce či služeb, tak
i rozsahu investic nebo stavu zakázek a objednávek. Vyplývá to z
nejnovějšího šetření Hospodářské komory mezi malými a středními
podniky, z něhož se v Evropě vytváří Index podnikatelské nálady
malých a středních podniků nabízející i mezinárodní srovnání. Zlepšuje
se i ekonomická situace v zemích eurozóny. To bude znamenat i silnější
poptávku po českých výrobcích, což je zároveň pro proexportně
orientovanou ekonomiku i velmi dobrým signálem, že rok 2018 by mohl
být úspěšný.

Simona Huslíková ekonom GRD servis, s.r.o.
"Systém CESR je pro naši
společnost velice
nápomocný při vyhledávání
a sledování aktuálních
informací o obchodních
partnerech prostřednictvím
ratingových karet. Velkým
přínosem pro mzdovou
agendu je i možnost
nahlížení do centrální
evidence exekucí."
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Vzhůru k udržitelnému byznysu. České firmy čeká revoluce
České firmy stojí na prahu zásadních změn. Klíčem k jejich rozvoji je
udržitelné podnikání. K tomu, aby stavěli na principech udržitelného
byznysu, je nutí očekávání zaměstnanců, zákazníků i regulátorů a
rychle se proměňující podmínky pro podnikání. Velké nadnárodní
korporace řeší toto téma už několik let. Tuzemské firmy musejí být
doma i ve světě aktivnějšími hráči a spolu s ostatními se podílet na
hledání řešení pro trh práce, diverzitu, vzdělávání nebo ideální využívání
přírodních zdrojů, zaznělo na pražské konferenci UP! BPS Fórum
udržitelného podnikání s podtitulem „fórum o trendech, která by měly
firmy reflektovat DNES pro své udržitelné ZÍTRA“.
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Pokračující trend. Ekonomická úroveň Česka se má dál přibližovat
zemím eurozóny

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody AEROSPACE
a.s.
Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
L & M nápoje s. r. o.
KOMA MODULAR s. r. o.
Krahulík – MASOZÁVOD

Ekonomická úroveň Česka v poměru k 19 zemím eurozóny v
následujících letech poroste. Ministerstvo financí v aktuální lednové
makroekonomické prognóze letos počítá s růstem českého hrubého
domácího produktu na obyvatele v poměru k eurozóně na 85 procent a
příští rok na 86 procent. Česko by tak na tom mělo být lépe než Polsko,
Maďarsko, Slovensko, Portugalsko či Slovinsko.
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