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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

Reference
01/2015

Celkem

128 453

3 203 183

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

4 769

3 234 718

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

2 894

196 009

92

1 968

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR

01/2015

Celkem

217 936

1 555 003

7 374

483 872

5 258

163 245

72 906

220 875

Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
Počet zahájení insolvenčních řízení
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
Počet úpadků
Počet změn v registru dlužníků

201

4 007

1 780

32 968

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

Česká ekonomika letos poroste o 2,4 procenta
Na základě prognózy České bankovní asociace by odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky
měl činit 2,4 %. Česká bankovní asociace také očekává oživení investic do domácí
infrastruktury. Dostatek volných prostředků bank v prostředí nízkých úrokových sazeb bude
podporovat zájem bank poskytovat nové úvěry domácnostem i podnikům. Dle odhadů ČBA by
měla v prvním čtvrtletí v ČR být mírná deflace (pokles cen). Postupně však budou
spotřebitelské ceny stoupat, celková inflace by se pak měla přiblížit průměru roku 2014 (0,4%,
letos dle odhadů očekáváme 0,5%). Nezaměstnanost V Česku by měla na základě prognóz klesnout na 7,2%. Kurz
koruny k euru by se měl letos v průměru držet na úrovni 27,7. Více zde.

Obchodování s nespolehlivým plátcem DPH
Označení nespolehlivý plátce může získat ten plátce DPH, který závažným způsobem porušuje
své povinnosti vztahující se ke správě daně. V případě, že jako příjemce plnění (plátce DPH)
uzavřeme obchod s nespolehlivým plátcem, ručíme za DPH, kterou tento plátce neodvedl
finančnímu úřadu. Titul ručení vzniká příjemci plnění (odběrateli), pokud je dodavatel
nespolehlivým plátcem k datu uskutečnění zdanitelného plnění. S účinností od 1. 1. 2015
vzniká titul ručení také k okamžiku poskytnuté úplaty (uhrazené zálohy) před datem
uskutečnění zdanitelného plnění. Status plátců je možné ověřovat v Registru plátců DPH na internetových stránkách
daňové správy nebo Daňovém portálu Finanční správy ČR. Seznam nespolehlivých plátců se může velmi často měnit a
podnikatelé, kteří se budou chtít vyhnout riziku ručení, budou muset sledovat status dodavatele k datu poskytnutí
zálohy a k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Současně Vás upozorňujeme , že registraci plátce DPH a jeho
spolehlivost si můžete lehce ověřit v systému CESR, a to v ratingové kartě v základních informacích o daném subjektu.
Najdete zde i informace o konkrétním bankovním účtu nebo účtech, které má subjekt zaregistrovány. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Češi vidí rok 2015 z hlediska financí velice pozitivně
Češi vidí letošní rok z hlediska svých financí velice pozitivně. Podíl těch, co
očekávají, že se budou mít hůře, klesl na 17 procent z loňských 23 procent. Svou
situaci považuje finančně za zcela bezvýchodnou pět procent, před rokem jich
bylo sedm procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Partners, který uskutečnila
agentura Ipsos mezi tisícovkou respondentů.
www.novinky.cz ‐ 01. 01. 2015
více»
Změny pro rok 2015, které se dotknou podnikatelů
Podnikatele čeká od roku 2015 řada změn a novinek. Jedny z nejdůležitějších
přináší novela zákona o daních z příjmů. U OSVČ dojde k zastropení všech
výdajových paušálů, zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě,
omezuje se daňové zvýhodnění životního pojištění. U právnických osob dochází ke
změně pravidel pro položky zvyšující výsledky hospodaření, pro daňově účinné a
neúčinné náklady. Nově je zakotveno přenesení odpovědnosti za předmět leasingu
i rizik vztahujících se k předmětu leasingu. Od nového roku je zavedena třetí sazba
daně ve výši 10%, která se vztahuje na nezbytnou dětskou výživu, knihy a léky.
Limit pro povinnou registraci je ponechán na 1 milion korun.
www.podnikatel.cz ‐ 29. 01. 2015
více»
Šedá ekonomika v ČR tvoří přes 15 procent HDP. Státu unikají miliardy
Česko nemá pod kontrolou skrytou ekonomickou aktivitu, zahrnující například
práci na černo, v objemu 600 miliard korun. Představuje to přitom 15,4 procenta
výkonu celého hospodářství. V Evropské unii je však průměr ještě vyšší. Vyplývá to
ze studie společností A.T. Kearney a VISA. Průměrný objem šedé ekonomiky v
sedmadvaceti zemích EU je 18,5 procenta. Ve východní Evropě je průměr ještě
vyšší: 24,4 procenta. V Česku se podíl šedé ekonomiky od roku 2009 snížil o téměř
dvě procenta. ČR je na tom nyní po Slovensku nejlépe ze zemí východní Evropy.
Stínová ekonomika zahrnuje především práci na černo (až ze dvou třetin), při které
unikají státu daňové příjmy. Další část plyne z takzvaného přehodnocování, k
němuž dochází při hotovostních platbách například u malých obchodů, barů,
taxislužeb, kdy dojde k nahlášení jen části příjmu.
ekonomika.idnes.cz ‐ 30. 01. 2015
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
Daniel Pilecký, výkonný ředitel –
PILECKÝ s.r.o.
„Službu CESR používáme hlavně k
zajišťování ratingu u nových zákazníků
a současně také monitorování těch
stávajících. Díky jednoduchosti
systému se k těmto informacím
dostávám snadno a rychle.“

