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Tip
Jak se v systému CESR dostanete
k výsledkům ekonomické analýzy
prověřovaného subjektu? Stačí v jeho
ratingové kartě zvolit záložku
Ekonomické údaje. Zde najdete jak
samotnou analýzu (včetně rozvahy
a výkazu zisku a ztrát), tak její
přehledné znázornění ve spider
grafech.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
06/2014

Celkem

160 397

2 924 805

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

6 539

3 175 591

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

8 685

288 004

26

1 478

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
06/2014

Celkem

150 666

849 334

3 420

204 314

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 475

144 233

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

5 619

118 559

Počet konkursů, úpadků a likvidací

3 428

214 899

Počet změn v registru dlužníků

1 155

932

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:
AERO Vodochody
ALCOMA
ALIMA‐CZ
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
FULGUR BATTMAN
L & M nápoje
KOMA MODULAR
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

Obchodním společnostem skončila lhůta pro změnu dokumentů dle NOZ
Na přelomu června a července skončila lhůta, během níž měly obchodní společnosti změnit
zakladatelské dokumenty tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem
o obchodních korporacích. Změny se týkají společenských smluv společností s ručením
omezeným, stanov akciových společností, základních dokumentů družstev a dalších
obchodních společností. Firmy by měly upravit i smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu
a jeho odměně. Subjektům, které do konce termínu nepodaly k soudu podklady do Sbírky listin
obchodního rejstříku, však zatím nic nehrozí. Rejstříkový soud by je nejdříve měl bez sankce vyzvat ke splnění
povinnosti a stanovit jim přiměřenou lhůtu k nápravě.

Více než 70 firem v ČR dluží na DPH přes 100 miliónů korun
Podle nedávné prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu existuje v ČR 77 společností, z nichž
každá dluží přes 100 miliónů korun na DPH. Celkové daňové nedoplatky dle NKÚ během
posledních let vzrostly skoro o třetinu – na 135 miliard. Šance, že tyto firmy dluhy zaplatí, je
přitom mizivá: většinou jde o subjekty vyšetřované policií, s účty v mínusu a s cizinci z
východní Evropy v roli nových jednatelů. Vymáhat tak není co a ani od koho. Státu se daří z
daňových dlužníků ročně dostat jen asi 9 % nezaplacených peněz. Do tohoto čísla jsou navíc
započteni i ti, kteří zaplatí dobrovolně. Seznam největších dlužníků na DPH najdete zde.

Zajímavé články

Odkazy

Limit pro registraci k DPH asi zůstane na milionu
Od ledna 2015 má být zúžen limit pro přihlašování k dani z přidané
hodnoty. Místo současné výše obratu 1 milion korun se má povinným
plátcem DPH stát každý, kdo překročí hranici 750 000 korun. Tato úprava ale
zřejmě vstoupí v platnost později, než je plánováno. V připomínkovém řízení je
totiž novela zákona o DPH a v ní se navrhuje, aby byl milionový limit ještě
zachován. Souvisí to s tím, že se k 1. lednu 2015 nespustí takzvané jedno inkasní
místo.
podnikatel.cz ‐ 30. 6. 2014
více»
ČNB: Zadluženost domácností i podniků u bank v květnu vzrostla
Dluhy českých domácností u bank se v květnu zvýšily o 4,65 miliardy korun na
zhruba 1,218 bilionu korun. Meziročně byly vyšší o více než 43 miliard korun,
vyplývá z dnešních údajů České národní banky. Podle analytiků domácnosti
k zadlužování lákají rekordně nízké úrokové sazby hypoték. Zadluženost podniků
meziměsíčně stoupla o 2,7 miliardy korun. Podniky tak dluží bankám celkem 996,8
miliardy korun.
financninoviny.cz ‐ 30. 6. 2014
více»
České firmy jsou jako banky pro zahraniční matky. Půjčují jim se zanedbatelným
úrokem
Zahraniční vlastníci jsou vynalézaví. Zejména když jde o to, jak co nejlevněji získat
peníze například z českých dceřiných firem. Rozmáhá se hlavně poskytování úvěrů
do zahraničí, při kterých firmy využívají nízkých úrokových sazeb v Česku. Zmíněný
trend potvrzují oslovení odborníci z oboru poradenství.
byznys.ihned.cz ‐ 25. 6. 2014
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
Petr Kimmer, Procházka, a.s.
"Systém CESR využíváme denně. Ať už
pasivně, kdy nám do mailu chodí
aktuální zprávy o sledovaných
společnostech, nebo aktivně při
prověřování nových i stávajících
obchodních partnerů. V poslední době
též používáme adresář firem ‐ abecední
databázi společností ‐ pro aktivní
vyhledávání nových zákazníků. A co na
systému CESR oceňujeme? Přehlednost,
příjemné uživatelské prostředí a on‐
line přístup odkudkoli."

