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Tip
Abychom vám usnadnili práci
s nahlašováním dlužníků, systém CESR
nyní v reálném čase kontroluje, zda
jste zadali platné IČ. Pokud ano,
zobrazí se automaticky jméno
příslušného subjektu. Také nově není
třeba zadávat hodnotu Původní částka
faktury a v seznamu vašich
nahlášených dlužníků lze zobrazit již
uhrazené dluhy.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
10/2014

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
10/2014

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

České podniky se v září zadlužily dalšími úvěry za miliardu korun
Úvěry českým podnikům ze strany bank a dalších finančních institucí v průběhu měsíce září
opět vzrostly, a to o miliardu korun na současných 999 miliard. V meziročním srovnání byly
loni v září dluhy firem o plných 23 miliard korun nižší. Naopak letos v září vzrostly úspory
firem na jednodenních vkladech – oproti srpnu stouply o 3,8 miliardy korun, v meziročním
srovnání o 73 miliard. Na účtech s výpovědní lhůtou se však úspory podniků ztenčily. Jejich
vklady v září klesly oproti předchozímu měsíci o 2,2 miliardy na 14 miliard. Informace
vyplývají ze statistik České národní banky zveřejňovaných každý měsíc v národním měnovém přehledu.

ČR bude mít od roku 2015 tři sazby daně z přidané hodnoty
Senát v závěru října schválil zavedení snížené desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.
Od příštího roku se má vztahovat na knihy, kojeneckou výživu a léky včetně veterinárních léčiv.
V současné době platí pro veterinární léčiva základní sazba 21 procent a pro knihy, léky
a kojeneckou výživu snížená sazba 15 procent. Nově tedy v roce 2015 budou platit tři sazby
DPH. Vláda si od změny slibuje snížení cen pro koncové spotřebitele. Výrazné zlevňování však
nelze očekávat, neboť třetí sazba DPH bude znamenat dodatečné administrativní náklady pro
obchodníky i stát. V porovnání s jinými státy Evropské unie ovšem není zavedení druhé snížené sazby výjimkou – tato
situace platí v 15 zemích EU.

Zajímavé články

Odkazy

Platíte daň na stará čísla účtů? Od roku 2015 platby nedojdou a riskujete penále
V roce 2013 se změnila čísla účtů finančních úřadů. Kdo ale zaplatil daň na starý
účet, platba mu byla automaticky převedena. S tím je od roku 2015 konec. Na
začátku roku končí dvouleté období, kdy banky automaticky převáděly platby daní
ze starých zrušených bankovních účtů na nové. Od příštího roku však už platby
přesměrovány nebudou. Podnikatelé by si tak měli zkontrolovat, zda posílají své
peníze na správné účty.
podnikatel.cz ‐ 29. 10. 2014
více»
Většina českých firem se bojí investovat
Index očekávání firem ukázal, že letos většina firem nebude do svého podnikání
investovat více než v minulém roce. To je hlavní důvod poklesu celkové hodnoty
Indexu očekávání firem, který ČSOB sleduje již rok. Nálada podnikatelů je nicméně
pořád mírně optimistická. Polovina firem očekává ve čtvrtém čtvrtletí vyšší
poptávku a téměř pětina podniků plánuje svůj byznys rozšířit.
finance.cz ‐ 20. 10. 2014
více»
Státní dluh se od vzniku Česka zdesetinásobil
Státní dluh se za dobu existence České republiky zdesetinásobil na astronomickou
sumu 1,68 biliónu korun ke konci roku 2013. Nejvíce dluh vzrostl, a to o více než
168 miliard korun, v roce 2012. Biliónovou hranici dluh překonal už v roce 2009.
Až do roku 2000 se přitom držel pod 300miliardovou hranicí a v letech 1994 a
1995 dokonce klesal.
novinky.cz/ekonomika ‐ 19. 10. 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
Václav Sika, obchodní zástupce
"Práce se systémem CESR je
jednoduchá, intuitivní a s okamžitými
výsledky. Proto ho mohu využívat i při
svém velkém časovém vytížení a např.
mezi schůzkami si na notebooku
prověřit společnost, do níž se právě
chystám na jednání. Ideální přítel
moderního obchodního zástupce."

