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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
02/2015

Celkem

146 857

3 283 222

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

4 493

3 237 208

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

3 475

197 277

30

1 975

Počet klientů systému (nových / celkem)

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

02/2015

Celkem

188 644

1 603 786

5 275

487 246

5 144

166 059

119 698

293 211

187

4 058

1 696

33 821

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

Firem, které dluží miliony za DPH, přibývá. Na seznamu je jich už 168
V seznamu nespolehlivých plátců DPH bylo na začátku února 168 podniků. Nejčastěji jsou to
firmy s tržbami do 10 milionů korun a nejčastějším oborem jejich podnikání je obchod nebo jeho
zprostředkování. Počet nespolehlivých plátců v registru plátců daně z přidané hodnoty stoupl do
února na 168 firem, zatímco loni v listopadu jich bylo 149. Loni v dubnu, po roce fungování
registru, tam bylo 62 firem. Téměř 70 procent společností v registru tvoří malé firmy s tržbami do
deseti milionů korun, nicméně nejvíce přibývá společností s tržbami mezi deseti a 60 miliony
korun. Vyplývá to z analýzy poradenské firmy Bisnode. Více zde.

Ručení příjemce zdanitelného plnění
Od 1. 4. 2013 finanční správa zveřejnila čísla všech plátců DPH. K tomuto se váže povinnost
plátců daně sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů, pokud jsou používány pro
ekonomickou činnost. Prověřením této skutečnosti v rámci systému CESR jsme zjistili, že tyto účty
nejsou dosud zveřejněny u 46 649 subjektů, z toho 30 847 fyzických osob a 9 503 společností
s ručením omezeným. Současně také vešlo v platnost ustanovení § 109 zákona o DPH, které zavádí
ručení příjemce zdanitelného plnění v případě, že by provedl úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet svého obchodního partnera. Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z takového plnění,
kdy je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivý. Více najdete v článku zde.

Zajímavé články

Odkazy

Česko se dostalo z recese, ekonomika loni rostla o dvě procenta
Česká ekonomika loni rostla podle předběžných odhadů o dvě procenta a v
samotném čtvrtém čtvrtletí o 1,3 procenta. Oznámil to v pátek Český statistický
úřad. Ekonomika tak podle statistiků překonala dvouletou recesi. Roční růst
hrubého domácího produktu je nicméně nižší, než odhadovali analytici, kteří
počítali s růstem o 2,3 procenta. Ve srovnání se třetím čtvrtletím se HDP zvýšil o
0,2 procenta. Podle analytika ČSOB Petra Dufka neznamená zaostání prvního
odhadu HDP za poslední čtvrtletí loňského roku za očekáváním, změnu pozitivního
trendu české ekonomiky. Ekonomiku podle něj táhne boom automobilového i
zpracovatelského průmyslu.
www.novinky.cz ‐ 13. 02. 2015
více»
Vítr teď vane od východu, podnikatelům ze západu už se do ČR moc nechce
Zájem o podnikání v České republice má v posledních letech stále více firem z
východu. Zejména z Polska, Maďarska a Slovenska. Využít potenciál českého trhu
neváhají ani balkánské státy. Vyplývá to z analýzy dat portálu
Informaceofirmach.cz. Zatímco firmy z východu Česká republika láká stále víc,
zájem západních států je rok od roku menší. Klesá počet firem z Rakouska,
Německa a Nizozemí.
www.podnikatel.cz ‐ 16. 02. 2015
více»
Počet podnikatelů opět vzrostl, firem je poprvé v historii přes 400 tisíc
Počet podnikatelů se na konci roku 2014 opět zvýšil, a to o více než 30 tisíc oproti
předchozímu roku. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO). Na nárůstu se podílely především právnické osoby, kterých přibylo přes 20
tisíc a jejich počet tak překonal poprvé v historii hranici 400 tisíc. Dílem za to
podle odborníků může nový zákon o obchodních korporacích, který mimo jiné
zavedl například možnost založit společnost s ručením omezeným se základním
kapitálem 1 koruny, a dílem oživení ekonomiky. K nárůstům o 60 tisíc podnikatelů
ročně, ke kterému docházelo 2007 až 2011, se však česká ekonomika jen tak
nevrátí.
www.podnikatel.cz ‐ 22. 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
Jan Vaculík, hlavní účetní – BACHL, spol.
s r.o.
„Pro naši práci je nejdůležitější
okamžitá informovanost o změnách u
našich obchodních partnerů, což nám
umožňuje funkce – Hlídací pes. Dále
využíváme pro naši potřebu možnosti
porovnání našich partnerů v rámci
ratingového hodnocení. V neposlední
řadě je pro nás přínosné na jednom
místě vidět, jaké jsou provázanosti
majitelů v různých obchodních firmách
a další údaje, ke kterým se pohodlně
dostaneme v databázích CESRu.
Vyzdvihuji, že za celou dobu našeho
přístupu do databází systému se nám
ani jednou nestalo, že by systém CESR
byl nefunkční. Dosavadní spolupráci s
možností vyhledávání v databázích
systému CESR si dovolím hodnotit jako
velmi přínosnou.“

