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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
03/2015

Celkem

81 634

3 364 990

5 038

3 243 380

21 668

201 114

10

1 984

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

03/2015

Celkem

126 195

1 733 863

3 500

498 210

3 206

169 287

17 418

305 907

205

4 107

1 016

34 915

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

Z daňových rájů pochází téměř pětina základního kapitálu českých firem
Do základního kapitálu českých firem loni podnikatelé investovali 2,65 bilionu korun, z toho více
než 16 procent pochází z daňových rájů. Přitom majitelé firem se sídlem v daňovém ráji ovládají
pouze tři procenta českých společností, vyplývá ze statistiky poradenské společnosti Bisnode.
Většina firem sídlících v daňových rájích, má adresu v Nizozemí, Lucembursku a dalších on‐shore
destinacích, 6,7 procenta na Spojené státy americké a 3,2 procenta na off‐shore destinace. Téměř
150 českých společností v loňském roce přibylo do skupiny firem, jejichž vlastník má adresu v
daňovém ráji. V roce 2014 tak mělo majitele sídlícího v zemích daňových rájů 13 247 společností. Více zde.

Vláda schválila novelu zákona o významné tržní síle
Vláda schválila návrh novely zákona o významné tržní síle, která má chránit dodavatele
zemědělských a potravinářských produktů před nekalými praktikami některých obchodních
řetězců. Novelu předložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s cílem odstranit nejasnosti a
nepřehlednost současné právní úpravy. Návrh nyní poputuje do Sněmovny. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

ÚOHS po půlroční přestávce znovu začne dělat přepadová šetření
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) po zhruba půlroční přestávce
znovu začne dělat přepadová šetření v sídle firem. Tuto činnost, díky které
zajišťuje důkazy například o kartelech, přerušil kvůli říjnovému rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva. Z analýzy, kterou si udělal vyplynulo, že v
kontrolách firem může pokračovat. Vyplývá to z tiskové zprávy ÚOHS.
www.epravo.cz ‐ 16. 03. 2015
více»
Česko přilákalo investice za 87 miliard
Česká republika byla loni investičně nejzajímavější zemí v regionu. Agentura
CzechInvest zprostředkovala projekty v hodnotě 87 miliard korun, tedy
dvojnásobné množství než předloni. Zprostředkovala 147 domácích a
zahraničních investic, které by měly vytvořit 16 700 nových pracovních
příležitostí. Nejvíce v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Největší část investic
mířila do automobilového průmyslu, druhý byl kovodělný průmysl. Největší část
projektů pochází od tuzemských firem, expandují hlavně strojírenské, textilní a
potravinářské podniky. Nejvíce zahraničních investorů do ČR zamířilo tradičně z
Německa a Spojených států, největší částku v ČR ale investovaly korejské firmy
(25,8 mld. Kč).
ekonomika.idnes.cz ‐ 15. 03. 2015
více»
Tržby obchodníků se v lednu zvýšily meziročně o 5,5 %
Tržby obchodníků se v lednu zvýšily meziročně o 5,5 procenta. Po očištění o vliv
počtu pracovních dní maloobchodní tržby vzrostly o 6,6 procenta. Na růstu se
podílely téměř všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen, uvedl Český
statistický úřad. Dynamika vývoje tržeb je ve srovnání s předchozími údaji nižší,
protože ČSÚ změnil metodiku a do hlavního ukazatele nezahrnuje údaje za prodej
aut. Tržby včetně prodejů a oprav aut, které ČSÚ uváděl dosud, vzrostly v lednu
meziročně reálně o 6,4 procenta. Neočištěné tržby za prodej a opravy motorových
vozidel se zvýšily meziročně za obě kategorie shodně o 8,7 procenta.
www.financninoviny.cz ‐ 13. 03. 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
Jakub Marušák, vedoucí finančně‐
analytického útvaru, jednatel – POKART
spol. s r.o.
„Systém CESR umožnil zejména našim
obchodním zástupcům zlepšit
možnosti prověřování firem ještě před
uzavřením obchodu – mohou se řídit
nejen podle sofistikovaného
ratingového systému, ale také dle celé
řady užitečných číselných údajů. Za
největší přínos ale považujeme funkci
Hlídacího psa, která nás denně
informuje o každé změně v rámci
vybraných odběratelů i dodavatelů.
Celkově jsme se systémem CESR
spokojeni a předpokládáme jeho další
využití i do budoucna, protože pomáhá
hlídat naše finance a dobré vztahy s
novými i stávajícími obchodními
partnery.“

