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TIP

Potřebujete vyhledat nové
obchodní kontakty?
Nezapomínejte na
jedinečnou službu CESRu
"Adresář firem". Kontakty
jsou on-line aktualizované,
můžete si vytvářet vlastní
databázi dle Vámi
zadaných parametrů pro
svoji akviziční a obchodní
činnost. Sami dle filtrů
zvolíte právě takové
obchodní subjekty, které
Vás zajímají.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 536 504
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

100 045
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

72 241
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

105 862

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

10/2018

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

2 151

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

11

7 907

1 429

65 102

3 282

1 657 798

114 333

6 630 745

Zjištění dluhů v registru dlužníků

521

72 241

Zjištění exekuce

836

105 862

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

433

17 987

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

284 575

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2017

8 998

v roce 2018

6 008

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

249

v roce 2018

113

Česko se chlubí nejlepším ratingem mezi postkomunistickými zeměmi
Z aktuálního přehledu ratingových hodnocení vyplývá,

že Česká

republika patří se svým ratingem na úroveň zemí jako je Belgie nebo
Velké Británie. Mezi postkomunistickými zeměmi je premiantem.
„Mezinárodní ratingové agentury si všímají snahy n a š í v l á d y o
dlouhodobé zlepšování hospodaření veřejných financí a tyto výsledky
pak promítají do svých hodnocení,“ myslí si ministryně financí Alena
Schillerová. Ratingové agentury oceňují nízkou úroveň veřejného
zadlužení, silné institucionální uspořádání a růst české ekonomiky.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články

Sbírka listin zeje prázdnotou – co na to nový návrh zákona?
Ministerstvo spravedlnosti se pustilo do příprav návrhu novely zákona o
obchodních korporacích. Návrh má za cíl snížit regulatorní zátěž pro
podnikatele a posvítit si na netransparentnost organizačních struktur
kapitálových společností. Mimoto usiluje i o efektivnější vynucování
povinnosti zakládat účetní dokumenty do Sbírky listin. Co nás v tomto
směru konkrétně čeká? Obchodní korporace jsou povinny předkládat
rejstříkovému soudu dokumenty k založení do Sbírky listin bez
zbytečného odkladu, pokud zákon nestanoví jinou lhůtu.
celý článek »

Podnikatelé si pro peníze chodí hlavně do bank, ukazuje průzkum
Nákup strojů a vybavení, posílení cash flow a nákup nemovitostí. To
jsou tři nejčastější důvody, proč malí a střední podnikatelé využívají
financování z cizích zdrojů. Přes devadesát procent společností volí
jistotu a pro peníze si jde do banky. Leasing, faktoring a jiné cesty
představují jen nevýraznou menšinu, vyplývá z průzkumu Asociace
malých a středních podniků a živnostníků a Komerční banky na vzorku
čtyř set firem.

Mgr. Šárka Vašíčková,
obchodní ředitelka Rosenberg s.r.o.
"Systém CESR firma
Rosenberg využívá víc jak pět
let. Skoro denně si v systému
CESR prověřujeme jak naše
stávající, tak i potenciální
zákazníky. Zajímá nás
především ratingové hodnocení
firmy, zda dotyčná firma nemá
ekonomické problémy nebo
není evidována ve sledovaných
rejstřících jako dlužník. Velmi
důležité jsou pro nás i další
informace o předmětné firmě,
tzn. v kterém roce byla
založena, jaký má základní
kapitál, základní ekonomické
údaje, jména statutárních
zástupců a kdo je de facto
vlastníkem firmy."
REFERENCE
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Mezi spokojené uživatele

Důkazní prostředky při daňové kontrole u přijaté služby
Pokud Vám poskytují dodavatelé služby, kde si nejste zcela jisti jejich
skutečnou podstatou či přínosem pro vaši firmu, může nastat problém.
Správci daně nemusí stačit jako důkazní prostředek pouhé doložení
daňového dokladu k takovéto službě, finanční úřady v současnosti
mnohdy požaduje mnohem více. V rámci daňových kontrol se dříve
finanční úřady zabývaly převážně službami od spojených osob, v
současné době se však častěji zaměřují také na přijaté služby od
společností bez vzájemného kapitálového či personálního propojení.

systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
European Data Project s. r. o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
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