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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
05/2015

Celkem

191 114

3 550 435

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

4 957

3 264 230

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

3 458

202 404

16

2 009

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

05/2015

Celkem

226 928

1 946 394

5 918

511 334

6 446

184 041

13 825

318 887

201

4 183

1 824

36 739

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

Založení firmy bude rychlejší a levnější
Ministerstvo spravedlnosti v rámci programu elektronizace justice spustilo novou aplikaci,
která umožňuje notářům provádět online zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných
rejstříků. Náběh aplikace v již existujícím informačním systému probíhal od začátku května.
Zapojením notářů jakožto alternativy k činnosti rejstříkových soudů se celý proces zápisu do
veřejných rejstříků výrazně zjednoduší, zrychlí a bude dokonce i levnější. Od 1. května je totiž v
účinnosti novela snižující soudní poplatky u zápisů prováděných notáři i o několik tisíc korun.
Více zde.

Jaká jsou omezení při výplatě jiných vlastních zdrojů?
Akciové společnosti se s příchodem zákona o obchodních korporacích potýkají s problémy při
rozdělování a výplatě jiných vlastních zdrojů, jako jsou ostatní kapitálové fondy či emisní
ažio. Co starý obchodní zákoník umožňoval, již nyní možné být nemusí. Kvůli nešťastné
formulaci zákona se tak akciové společnosti zřejmě ocitly v pasti rozvahového testu. Podle něj
akciové společnosti mohou rozdělit jiné vlastní zdroje jedině tak, aby se vlastní kapitál
nesnížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, Ty nelze podle zákona o
obchodních korporacích nebo stanov mezi akcionáře rozdělit. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Elektronické evidence tržeb
Stát nestihne spustit elektronickou evidenci tržeb od ledna 2016, jak ministr
financí Andrej Babiš původně plánoval. Systém podle něj začne fungovat nejdřív
od poloviny února. Vláda si slibuje, že díky evidenci vybere nejméně o deset
miliard korun ročně víc. Koho přesně se evidence tržeb bude týkat, vláda zatím
dolaďuje. V první fázi to mají být hotely, restaurace a stravovací provozy, ve druhé
přijdou na řadu maloobchody a velkoobchody. Samostatnou skupinu tvoří drobní
živnostníci, kterých by se povinnost nemusela vůbec dotknout. Jestliže neprojdou
tato opatření proti daňovým únikům, budou se muset podle ministra financí
zvyšovat daně.
ekonomika.idnes.cz ‐ 27. 05. 2015
více»
Pro české firmy platí nové energetické předpisy
Přes dva tisíce podniků v České republice bude muset zpracovávat každé čtyři roky
energetický audit. Novou povinnost jim ukládá novela zákona o hospodaření
energií, kterou v únoru schválili poslanci. K šetření energiemi nebudou od
poloviny letošního roku tuzemské firmy motivovány jen ekonomickými stimuly.
Tedy dlouhodobými úsporami nákladů v případě investic do úsporných opatření,
jako je zateplování, využívání šetrnějších technologií a podobně. Nově budou
muset každé čtyři roky zpracovávat také energetický audit.
www.businessinfo.cz ‐ 25. 05. 2015
více»
Živnostníci dostanou v důchodu almužnu
Vyznat se v důchodech není v Česku snadné a odhadnout budoucí penzi dokáže jen
odborník. Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení bylo spočítáno,
kdo bude mít vyšší důchod. Zda ten, kdo podniká a platí si na penzi minimální
odvody, nebo ten, kdo je zaměstnaný a má jen minimální mzdu. Tisíce živnostníků
a drobných podnikatelů, kteří odvádějí na sociální pojištění jen minimální
odvody, budou mít velmi nízký důchod. Jen necelých 5 500 korun, což je o 2 400
tisíce méně než u zaměstnanců, kteří pracovali za minimální mzdu.
finance.idnes.cz ‐ 20. 05. 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
Ing. Josef Papáček, jednatel ‐ Farma
Kaliště, s.r.o.
„Se systémem CESR jsem velmi
spokojen. Nejen, že jej využívám ke
kontrole nových partnerů, ale také
jsem pomocí hlídacího psa každý měsíc
informován o změnách v registrech u
svých pravidelných odběratelů. Plně
funkční a úplný adresář firem mi
pomáhá při mé každodenní
administrativě. Systém CESR mohu
doporučit všem, kteří chtějí mít jistotu
a přehled o svých obchodních
partnerech.“

