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Tip
Křížová kontrola v systému CESR nyní
zahrnuje také podnikající fyzické
osoby. Můžete tak snadno zjistit, zda
člen statutárního orgánu právnické
osoby podniká i jako fyzická osoba
a naopak. U každé podnikající FO se
z ratingové karty dozvíte také její IČ
a datum zahájení podnikání.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu
Počet subjektů v databázi (nových / celkem)
Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)
Počet klientů systému (nových / celkem)

Reference
03/2014

Celkem

111 754

2 575 884

3

3 134 824

19 279

279 485

24

1 406

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
Počet zahájení insolvenčních řízení
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
Počet konkursů, úpadků a likvidací
Počet změn v registru dlužníků

03/2014

Celkem

175 165

446 942

151

99 809

3 670

134 976

22 971

98 659

157

109 841

1 075

1 687

Mezi spokojené uživatele systému CESR
již patří např. tyto společnosti:
AERO Vodochody
ALCOMA
ALIMA‐CZ
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
FULGUR BATTMAN
LEKKERLAND
KOMA MODULAR
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

V České republice ubylo za loňský rok 17 000 podnikatelů
Počet podnikatelů, kteří si v tuzemsku samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají,
klesl v roce 2013 o 17 000. Aktuálně tak v Česku podniká asi 977 000 OSVČ. Předloni byl
přitom tento pokles podstatně nižší, tehdy ubylo asi 8000 podnikatelů. Do dané skupiny patří
např. soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Nejvíce takových podnikatelů Česká správa
sociálního zabezpečení eviduje v Praze (167 000), ve Středočeském kraji (131 000) a v
Moravskoslezském kraji (89 000). Úbytek OSVČ je pro českou ekonomiku nebezpečný, neboť
v žádném jiném státě EU nemají živnostníci na hospodářství země takový vliv jako u nás.

Polovina českých akciových společností má stále anonymní akcie
Přestože od 1. ledna 2014 platí zákon č. 134/2013 Sb., který ruší anonymní akcie, polovina
akciových společností v České republice má stále listinné akcie na majitele. Tyto společnosti
využívají přechodné období trvající do poloviny letošního roku – 30. června 2014. Do tohoto
termínu musejí uvést své vlastnické vztahy do souladu se zákonem. Aktuálně (1. dubna 2014)
má anonymní akcie stále 12 542 firem, tedy pouze o 370 méně než v srpnu roku 2013. Aby tyto
akciové společnosti splnily požadavky zmíněného zákona, mají povinnost své anonymní akcie
zaknihovat u tzv. centrálního depozitáře, imobilizovat nebo převést na listinné akcie na jméno.

Zajímavé články

Odkazy

Firmy prý špatně vypočítaly půjčky, mohou přijít o miliardy
Úvěrové firmy chybovaly při výpočtu splátek. Klienti, kteří si půjčovali převážně
na ojetá auta, mohou podle Mladé fronty Dnes (MfD) dostat odškodné celkem až
šest miliard korun. Česká obchodní inspekce (ČOI) už kvůli tomu uložila
dvoumilionovou pokutu firmě Essox a společností, které nepravdivě informovaly
své klienty, je podle inspekce více. Podle pondělního vydání MfD špatně
vypočítával půjčky například i Home Credit. Ten ale pochybení odmítl.
financninoviny.cz ‐ 30. 3. 2014
více»
Průzkum: Stále více podnikatelů žádá své účetní o manipulaci účetnictví
Podle ankety mezi účetními si polovina podnikatelů možné důsledky úprav ani
neuvědomuje. Téměř 30 procent z nich ale uvedlo, že management o dopadech
i hrozbách ví. Nejčastěji se zásahy týkaly vylepšení ziskovosti nebo zadluženosti.
Počet podnikatelů, kteří po účetních žádají vylepšení svých účetních uzávěrek, rok
od roku stoupá. S požadavkem na přikrášlení výsledků se letos setkala více než
čtvrtina účetních.
byznys.ihned.cz ‐ 31. 3. 2014
více»
Zahraniční dluh ČR stoupl na 2,215 biliónu korun
Zahraniční dluh České republiky vzrostl v loňském roce o 262,5 miliardy korun na
2,215 biliónu korun, a představoval tak 57,1 procenta hrubého domácího
produktu, informovala v pátek Česká národní banka. K růstu dluhu podle ČNB
přispělo především zadlužení bankovního sektoru.
novinky.cz/ekonomika ‐ 28. 3. 2014
více»
Partner
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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
Marie Slámová, daňový poradce
"Se systémem CESR mám po několika
měsících užívání velmi dobré
zkušenosti, zejména s hlídáním
insolvenčního rejstříku a změn
v živnostenském rejstříku.
CESR je rychlý, uživatelsky příjemný
a především v době zpracovávání
daňových přiznání poskytuje všechny
potřebné informace o změnách
u klientů na jednom místě."

