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Tip
Další novinka v ratingové kartě:
V pravé části karty nad panelem
rychlých odkazů nově naleznete logo
prověřovaného subjektu. Na první
pohled tak bez zdlouhavého čtení
uvidíte, o kterou společnost se jedná.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
08/2014

Celkem

146 016

2 990 860

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

5 614

3 214 045

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

4 396

195 990

9

1 798

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
08/2014

Celkem

90 362

1 265 344

2 127

468 180

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 980

155 205

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

4 476

141 190

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

Počet úpadků
Počet změn v registru dlužníků

218

3 882

1 598

30 247

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

Nespolehlivým plátcem DPH se už brzo stanou firmy i s nižším dluhem na dani
Nespolehlivým plátcem DPH se firmy už brzo budou moci stát mnohem jednodušeji než dosud.
Generální finanční ředitelství se rozhodlo zpřísnit pravidla, podle nichž se status
nespolehlivého plátce uděluje. Zatímco nyní dostane podnikatel toto označení až tehdy, pokud
má po dobu nejméně 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nedoplatek na DPH minimálně
10 milionů Kč, nově bude stačit dluh ve výši 500 tisíc Kč. Rozhodujícím pro určení bude datum
1. října 2014. Vyplývá to z informací zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím. To
kromě snížení hranice rozšířilo výčet situací, kdy se firma stane nespolehlivým plátcem. Vesměs ale musí jít o vážnější
provinění, kdy dochází k ohrožení veřejného zájmu. Více zde.

Malé firmy usilují o možnost řešit finanční potíže restrukturalizací
Malé firmy, které přestanou zvládat splácet závazky, možná budou mít větší šanci přežít.
Asociace malých a středních podniků, která zastupuje asi 260 tisíc firem a živnostníků,
požádala ministerstvo spravedlnosti o změnu insolvenčního zákona. Požaduje úpravu, která
by umožnila i firmám s obratem do 50 milionů korun s max. 50 zaměstnanci vyřešit finanční
potíže jinak než konkurzem – restrukturalizací. To zatím smějí udělat pouze podniky s obratem
přesahujícím uvedenou hranici. Asociace v návrhu klade důraz na rychlost – celá reorganizace
by měla být provedena do 2 měsíců. Firma by musela doložit soudu, že po vyrovnání s věřiteli a snížení nákladů by byla
schopna generovat kladný provozní hospodářský výsledek. Také by musela předložit plán hospodaření na 5 let
dopředu. Ministerstvo se nyní návrhem zabývá.

Zajímavé články

Odkazy

Česká ekonomika ve čtvrtletí stagnovala, potvrdili statistici
Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím
stagnovala tak, jaký byl původní odhad. Meziročně se vyvíjela lépe, podle
zpřesněného odhadu hrubý domácí produkt vzrostl o 2,7 procenta. Informoval
o tom Český statistický úřad (ČSÚ). V prvním odhadu v polovině srpna statistici
uváděli meziroční růst o 2,6 procenta.
novinky.cz/ekonomika ‐ 29. 8. 2014
více»
Finanční správa zasáhla proti provozovatelům her neplatícím daně
Pracovníci finanční správy zabavili při kontrolách provozovatelů loterií a
podobných her, kteří dlužili na daních, peníze a hmotný majetek za zhruba 41
milionů korun. Od začátku června provozovatelé navíc dobrovolně uhradili
daňové nedoplatky za takřka 60 milionů korun.
financninoviny.cz ‐ 28. 8. 2014
více»
Zapomeňte na vysoký růst, říká člen bankovní rady ČNB Kamil Janáček
Podle centrálního bankéře Kamila Janáčka přispěla ČNB svou intervencí na
koruně k oživení tuzemské ekonomiky, stoupla průmyslová výroba i poptávka
domácností. Janáček ale neočekává růst ekonomiky vyšší než čtyři procenta. Kamil
Janáček se podle vlastních slov celý život řadil mezi ty ekonomy, kteří se rozhodují
pouze na základě tvrdých dat. Od roku 2010, kdy se stal členem bankovní rady,
vystupoval prakticky vždy jako takzvaný "jestřáb", který varuje před nebezpečím
růstu cen. Stejně tak loni před zahájením intervencí vystupoval jako jejich kritik.
Dnes ale hovoří jako jejich přesvědčený zastánce.
byznys.ihned.cz ‐ 26. 8. 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
Jiří Hlaváč, credit manager
"Co se mi nejvíce líbí na systému CESR?
Kromě dlouhodobě cenných služeb
jako Hlídací pes nebo křížová kontrola
podle osob oceňuji hlavně průběžné
zavádění novinek. Doplňování dalších
informací do ratingové karty,
zpřehledňování výpisů, výraznější
upozornění na rizika – to vše mi při
práci denně pomáhá. "

