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Tip
Zajímají vás informace z prostředí
systému CESR i ekonomiky obecně
a zároveň si rádi přečtete zajímavé
články ze světa zábavy, kultury,
sportu, golfu či cestování? Vše
naleznete v lifestylovém magazínu
Satisfakce, který mj. obsahuje přílohu
věnovanou práve systému CESR.
Aktuální číslo v pdf je k dispozici zde.

Statistika systému CESR

Reference
12/2012

Počet zobrazených detailů ratingu

Celkem

76 821

837 806

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

5 141

2 981 495

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

5 115

222 006

517

6 788

Počet uživatelů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
12/2012

Celkem

151 551

3 835 926

4 363

218 007

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 023

88 520

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

1 217

19 395

Počet konkursů, úpadků a likvidací

4 366

225 592

Počet změn v registru dlužníků

1 687

1 318

Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

Mezi spokojené uživatele systému
CESR již patří např. tyto společnosti:
ACTIVA
ALIMA‐CZ
AQUATRADING
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
FULGUR BATTMAN
Harsco Infrastructure CZ
Masokombinát Plzeň
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

Daňový balíček zvyšuje DPH a zavádí další významné změny
Prezident Václav Klaus podepsal 21. prosince tzv. daňový balíček – soubor 16 zákonů, jehož
cílem je především navýšení prostředků ve státní kase. Nejvýznamnější změnou účinnou od
ledna 2013 je vzrůst daně z přidané hodnoty (DPH) o jeden procentní bod na 15 a 21 %. Dále
zákony zavádí např. solidární zvýšení daně z příjmu u lidí s nejvyššími výdělky, postupné
zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce, omezení výdajových paušálů u živnostníků, zvýšení
daně z převodu nemovitostí, zrušení daňových slev pro pracující důchodce nebo zvýšení
srážkové daně z příjmů u poplatníků, kteří mají sídlo v zahraničí. Nejdiskutovanější změnou je zmíněné navýšení DPH,
které bude platit v letech 2013–2015. V roce 2016 pak budou sazby DPH sjednoceny na 17,5 %. Podrobnější informace
najdete zde.

Díky novým funkcím můžete v Adresáři firem vyhledávat mnohem přesněji
Upravili jsme filtry ve službě Adresář firem tak, abyste v ní mohli vyhledávat subjekty podle
dalších parametrů a s konkrétnějším zadáním. Do kteréhokoliv vyhledávání nyní můžete
zařadit kritérium oboru činnosti firmy, a to dle Klasifikace ekonomických činností – CZ NACE.
Pokud vás zajímají firmy v insolvenci, konkurzu, likvidaci, úpadku apod., můžete si nově
nechat vypsat pouze je – stačí v poli „Vypisovat“ vybrat možnost „pouze“ a zaškrtnout
příslušnou volbu – např. KON pro firmy v konkurzu. Díky těmto novinkám lze vaše vyhledávání
zacílit s maximální přesností: Můžete si vyhledat např. firmy s obratem od 10 do 50 milionů, se sídlem v Libereckém
kraji, s počtem zaměstnanců 100–199, podnikající v oboru Výroba průmyslových krmiv a nacházející se v likvidaci.

Zajímavé články

Odkazy

Největší hloupost, krach či obchod roku 2012 podle týdeníku Ekonom
Připomeňte si nejvýznamnější byznysové události letošního roku. Týdeník Ekonom
vybral šest nejdůležitějších okamžiků v kategoriích investice roku, krach roku,
obchod roku, ostuda roku, hloupost roku a pokles roku. Co se týče hlouposti roku,
řada ekonomů včetně prezidenta Klause pochybuje, zda je vhodné zvyšovat DPH
v situaci, kdy obyvatelstvo rázně šetří. Navíc až do poloviny prosince neměli
podnikatelé jistotu, jaká sazba DPH bude platit od 1. ledna 2013.
byznys.ihned.cz ‐ 21. 12. 2012
více»
Ekonomická situace je špatná, myslí si drtivá většina Čechů
Osm z deseti zaměstnanců, což odpovídá 82 procentům, je přesvědčeno o tom, že
ekonomická situace v České republice je špatná. Tři čtvrtiny navíc očekávají, že se
bude v příštím roce nadále zhoršovat. Vyplývá to z průzkumu personálně
poradenské společnosti Randstad. Průzkum dále ukázal, že ve zlepšení
ekonomické situace v roce 2013 věří pouze 14 procent obyvatel.
novinky.cz/ekonomika ‐ 19. 12. 2012
více»
Uvolníme firmám ruce, avizuje obměněný Nečasův kabinet
Obměněný kabinet premiéra Petra Nečase chce uvolnit podnikům ruce, aby
nastartovaly českou ekonomiku. Plánuje například větší podporu nedostatkových
profesí a konec stíhání za takzvaný švarcsystém. Slibuje také, že nezvýší firmám
daně. S odkazem na návrh nové koaliční smlouvy to napsaly Hospodářské noviny.
"Jde o návrhy, které budou dál zpružňovat pracovní trh ‐ například podporou
částečných pracovních úvazků pro maminky s malými dětmi," řekl premiér. Dodal,
že všechny návrhy koalice ještě projedná.
tyden.cz ‐ 12. 12. 2012
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
Jana Tomášková, provozní manažerka
"Líbí se mi, že statistiky o využívání
našeho firemního účtu se ke mně
dostávají více cestami. Po přihlášení
na www.cesr.cz si mohu prohlédnout
údaje za poslední měsíce, každý měsíc
mi navíc aktuální data dorazí e‐
mailem prostřednictvím pravidelného
reportu. A kdybych si report omylem
smazala, najdu ho taktéž přímo ve
svém účtu. Kdykoliv tak vím, jak
služby systému CESR využíváme a
které z nich můžeme např. začít užívat
intenzivněji."

