CESR – NEWSLETTER – ŘÍJEN 2014
Tip
V záhlaví ratingové karty nově
naleznete identifikátor datové
schránky subjektu. V současné době
disponujeme datovými schránkami
obcí, právnických osob zřízených ze
zákona, notářů, exekutorů a některých
dalších typů subjektů. Datové schránky
k ostatním subjektům postupně
doplňujeme.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
09/2014

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
09/2014

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

Pomohla podnikatelům zákonná doba splatnosti faktur?
Už více než rok platí pro splatnost faktur zákonná základní lhůta 30 dnů (u vztahu dvou
podnikatelských subjektů lze lhůtu prodloužit až na dvojnásobek). Do jaké míry ale nová
legislativní úprava zlepšila platební morálku, se podnikatelé neshodnou. Šéf Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček říká: „Omezit splatnost zní dobře, ale kde
nic není, ani smrt nebere a nepomůže žádný zákon. V některých ohledech ovšem zákon pomohl,
konkrétně u plateb státu firmám či plateb ve stavebnictví a velkoobchodu.“ Hospodářská
komora ČR naproti tomu vnímá uzákonění nejzazších lhůt splatnosti jako důležitý nástroj v boji proti druhotné
platební neschopnosti a dlouhodobě tuto úpravu podporuje. Více zde.

Hromadné propouštění podniků se aktuálně týká více než 830 osob
Úřad práce v závěru září zveřejnil data ze srpna o hromadném propouštění. Nahlásilo ho 16
zaměstnavatelů a dotkne se více než 830 osob. Nejvíce firem plánujících hromadné
propouštění podniká v Praze, co do počtu propuštěných bude nejvíce zasažena Vysočina.
Zaměstnavatelé se chystají propouštět především v oborech jako plynárenství a
telekomunikace. Co do profesí jde o manažerské, ředitelské a administrativní posty, dále o
techniky a montéry. O hromadné propouštění jde, pokud během 30 dnů dostane ve firmě s 20
až 100 zaměstnanci výpověď minimálně 10 lidí. V podniku se 101 až 300 pracovníky je to aspoň 10 % zaměstnanců a
ve společnosti s více než 300 zaměstnanci minimálně 30 lidí.

Zajímavé články

Odkazy

Na list dlužníků míří tisíce firem. Zpřísňují se podmínky pro neplatiče DPH
Dosud obsahovala černá listina dlužníků DPH, s nimiž je riskantní obchodovat,
140 firem. Už od středy ale začne počet takzvaných nespolehlivých plátců bobtnat
do tisíců. Finanční správa výrazně zpřísňuje pravidla ‐ k tomu, aby se společnost
či živnostník dostali "na index", bude stačit po tři měsíce dlužit přes půl milionu
korun. Dosud byl limit deset milionů.
byznys.ihned.cz ‐ 30. 9. 2014
více»
Pozor na falešný web finanční správy
Finanční správa ČR varuje před aktuálním phisingovým útokem, který využívá
falešných stránek finanční správy. Podvodníci se snaží od uživatelů vylákat
osobní data, včetně údajů k platebním kartám. Odkaz na podvodný web je
hromadně rozesílán e‐mailem, který obsahuje oznámení o nároku na vrácení daně
v anglickém jazyce. Po otevření odkazu, který údajně slouží pro vrácení daně, je
uživatel přesměrován na webové stránky, kde musí vyplnit formulář. Finanční
správa nikdy nerozesílá emaily tohoto charakteru.
podnikatel.cz ‐ 19. 9. 2014
více»
Dluhy českých domácností v srpnu stouply o dalších 4,1 mld. Kč
Dluhy českých domácností v druhé polovině prázdnin stouply o dalších 4,1
miliardy korun. Bankám a finančním institucím tak ke konci srpna dlužily 1,231
bilionu Kč. Naopak podniky své dluhy proti červenci snížily o 5,2 miliardy na
998,2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka.
financninoviny.cz ‐ 30. 9. 2014
více»
Inzerce
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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
Pavel Konar, obchodní zástupce
"Než zvednu telefon a poprvé zavolám
potenciálnímu klientovi, abych si
domluvil schůzku, prověřím si danou
firmu v systému CESR. Na ratingové
kartě najdu ke každému subjektu
spoustu informací, podle kterých se
mohu rozhodnout, zda jde o firmu, se
kterou bychom chtěli spolupracovat."

