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TIP

Co je rating subjektů?
Hodnotí všechny právní
formy obchodních korporací
v ČR. Naznačuje míru
rizika, která vyplývá ze
spolupráce s daným
subjektem. Prověřovaný
subjekt může dosáhnout
jednoho ze 14. stupňů
ratingu, které jsou
označené písmenem.
Najdete ho v ratingové kartě
subjektu v levém horním
rohu.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 518 768
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

98 725
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

71 291
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

105 067
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

08/2017

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

1 851

280 825

21

7 889

Vstupů do Likvidace

1 485

62 523

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 376

1 647 842

96 960

6 413 614

Zjištění dluhů v registru dlužníků

422

71 291

Zjištění exekuce

821

105 067

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

499

17 218

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2017

8 989

v roce 2018

4 870

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

248

v roce 2018

101

Nová pravidla v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem právnických
osob
Novou úpravu pravidel pro odpočitatelnost tzv. výpůjčních výdajů
(tj. finančních výdajů, typicky úroků z úvěrů, zápůjček, dluhopisů či
jiných výdajů na finanční nástroje; „Výpůjční výdaje“) na úrovni
práva Evropské unie zavádí směrnice Rady EU proti praktikám
vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive)
č. 2016/1164 (dále jen „Směrnice“).
Účelem přijetí Směrnice bylo zejména zvýšení průměrné úrovně
ochrany proti agresivnímu daňovému plánování v rámci vnitřního
trhu EU.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Pavel Zteiskar - obchodní
ředitel firmy DPU REVIT
s.r.o.

Vysoké pokuty ničí malé podnikatele
Maximální výše pokut je určena pro všechny podnikatelské subjekty a
často nerozlišuje, zda jde o nadnárodní gigant nebo živnostníka bez
jediného zaměstnance. Právě malé firmy a podnikatelé se pak kvůli
sankcím mohou dostat do existenčních potíží. Podnikání v Česku je v
mnoha ohledech náročnější, než v jiných zemích. Nejde přitom jen o
drastické pokuty zaváděné novým nařízením o ochraně osobním údajů
(GDPR) nebo nedávno řešenými zajišťovacími příkazy u DPH. Svědčí o
tom také zkušenosti živnostníků, kteří působili v zahraničí i v Česku.
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V červenci zbankrotovalo nejméně podnikatelů za pět let
V červenci 2018 bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností,
377 bankrotů podnikatelů a 962 osobních bankrotů. Vyplývá to z
analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu
www.informaceofirmach.cz.
Čísla z prvního prázdninového měsíce byla obdobná jako v červnu,
výjimku představují právě podnikající fyzické osoby. Zbankrotovalo jich
o 108 méně a vůbec nejméně za uplynulých pět let. Počet návrhů na
bankrot FOP se v červenci snížil o sedmnáct. Šlo tak o druhý nejnižší
měsíční počet návrhů v tomto roce.

Systém CESR zpracovává
data o firmách a umožňuje
nám tak jejich sledování.
Změny, které u hlídaných
subjektů nastanou, zasílá emailem. Toto využíváme u
našich odběratelů a
konkurence. Data ze sytému
CESR jsou kvalitním
podkladem pro rozhodování.
Podle nich zaujmeme
stanovisko k novým
obchodním partnerům. Podle
míry rizika volíme odpovídající
strategii, abychom se tak
vyhnuli případným
pohledávkám po splatnosti.

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
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Coca-Cola HBC Česká

Když dlužník neplatí. Jak vypočítat a uplatnit úrok z prodlení?
Při počítání úroků z prodlení je nutné zjišťovat, který den byl prvním
dnem prodlení dlužníka a tedy rozhodným dnem pro stanovení sazby
úroků z prodlení. Od roku 1994 až do dneška došlo k několika změnám v
metodice počítání úroků z prodlení a je tedy třeba vycházet z právní
úpravy platné v okamžiku rozhodného dne. Za první den prodlení
dlužníka se považuje den následující po datu splatnosti pohledávky.
Posledním dnem prodlení je den splnění závazku, tj. typicky den, kdy
věřitel obdržel dlužnou částku na svůj bankovní účet a v důsledku toho
dluh zanikl.

republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
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
Krahulčí, a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.
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Tento newsletter je rozesílán všem uživatelům systému CESR a obchodním partnerům společnosti Sofis partner, a.s.
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