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Tip
Narazili jste v některém z reportů či
newsletterů systému CESR na
zajímavou informaci, ale omylem jste
doručený mail smazali? Nevadí ‐
všechny newslettery najdete po
přihlášení přímo ve svém účtu i na
webových stránkách:
www.cesr.cz/newsletter.

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

Reference
12/2014

Celkem

144 274

3 135 109

2 991

3 224 113

59 718

252 052

51

1 930

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
12/2014

Celkem

141 788

1 407 132

5 409

477 543

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 260

157 471

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

6 976

147 994

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

Počet úpadků
Počet změn v registru dlužníků

195

3 917

1 873

32 063

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

Vláda schválila založení Centrální evidence účtů, která má fungovat od ledna 2016
Vláda ČR schválila 22. prosince zřízení Centrální evidence účtů, tedy evidence účtů fyzických a
právnických osob vedených u bank a záložen. Ministr financí Andrej Babiš uvedl, že evidence
by měla být ve spolupráci s Českou národní bankou připravena od ledna 2016. Její součástí
zřejmě nebudou údaje o zůstatcích. Původně Babiš kvůli potírání daňové kriminality
prosazoval vznik centrálního registru, který měl údaje o částkách na účtech obsahovat, s tím
ale nesouhlasila právě ČNB. Příslušný zákon k evidenci by měl vzniknout během roku 2015.
Zřízení registru má zajišťovat ministerstvo financí, které má být též jeho uživatelem. Data v registru budou
aktualizována minimálně denně.

Fúze a akvizice na českém trhu za rok 2014 překonaly rekord
Rok 2014 co do fúzí a akvizic na českém transakčním trhu opět překonal rekord. Už z dat za
první tři čtvrtletí vyplývalo, že se prodalo firem za 6,58 miliardy euro, tedy více než za celý rok
2013. Za ten se prodalo podniků za 6,1 miliardy euro. Výhled na další období je ale nejistý,
neboť vývoj v Rusku může mít negativní dopad i na další země střední a východní Evropy. Mezi
velkými transakcemi se v roce 2014 dvakrát objevila PPF: Jednak s odkupem podílů
minoritních akcionářů O2, když dokončovala koupi operátora od španělské Telefóniky z roku
2013, jednak s vypořádáním mezi akcionáři Energetického a průmyslového holdingu. Dvakrát v žebříčku figuruje i
Unipetrol. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Zákon o DPH konečně schválen. Kontrolní hlášení budou až za rok
Poslanci schválili novelu zákona o DPH, kterou jim v původní podobě vrátil Senát.
Z pohledu většiny podnikatelů je důležitý především bod týkající se kontrolních
hlášení k dani. Firmy budou tato hlášení posílat do 25. dne následujícího měsíce,
živnostníci jednou za čtvrt roku. Původně měla být tato povinnost pro živnostníky i
firmy jednotná jednou měsíčně. Delší interval pro podávání kontrolních hlášení se
týká 231 000 drobných podnikatelů a živnostníků.
podnikatel.cz ‐ 22. 12. 2014
více»
Poslanci kývli na schodek 100 miliard. Projídací rozpočet, říká opozice
Rozpočet státu na příští rok se schodkem 100 miliard korun schválili poslanci.
Zatímco podle premiéra a předsedy Bohuslava Sobotky je rozpočet „prorůstový“ a
umožní zvýšit platy státních zaměstnanců a penze, podle exministra financí
Miroslava Kalouska z TOP 09 je naopak rozpočet „projídací“. Už před hlasováním
se koalice dohodla, že nepřidá miliardu na sport ani stamiliony navíc na filmové
pobídky. Prošel návrh na přesun 450 milionů korun v kapitole ministerstva práce
a sociálních věcí na sociální pracovníky a na investice v sociálních službách.
ekonomika.idnes.cz ‐ 10. 12. 2014
více»
Firmy čekají růst tržeb i mezd, změny se týkají hlavně DPH
Tuzemské menší a střední podniky očekávají v roce 2015 mírně vyšší tržby,
doprovázené růstem mezd zaměstnanců o nejvýše tři procenta. Nejistoty panují
především u firem vyvážejících do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Hlavní
změny v podnikání se týkají především novinek u daně z přidané hodnoty. Vyplývá
to z ankety ČTK mezi menšími zaměstnavateli.
financninoviny.cz ‐ 28. 12. 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
Martin Čáslava, odborný konzultant
"Média nás zahlcují informacemi o
ekonomickém růstu a překonané krizi.
Autoři těchto prohlášení zřejmě žijí v
jiné zemi než já. Každý den se
setkávám se společnostmi, s nimiž by
začít nové obchody byl velký nerozum.
Systém CESR mi naštěstí pomáhá
rozhodovat se, s kým má smysl jednat
a s kým by to bylo neopodstatněné
riziko."

