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Tip
Nebaví Vás hledat důležitá data
v tabulkách? Nově najdete údaje
o hospodářských výsledcích firem
v přehledných grafech. Na ratingové
kartě v záložce Ekonomické údaje
můžete najít nejen tabulku s údaji
o obratu, hospodářském výsledku
a hodnotě bankrotního modelu
Index IN 05, ale i přehledné grafy
s historickým vývojem hodnot až za
posledních 6 let.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
06/2015

Celkem

71 925

3 623 157

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

6 680

3 282 945

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

4 002

204 420

7

2 016

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
06/2015

Celkem

110 484

2 063 183

3 140

519 300

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 612

187 694

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

4 250

322 818

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

Počet úpadků
Počet změn v registru dlužníků

186

4 213

1 076

37 816

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
Pražská plynárenská, a.s.
Repromat
T.S.Bohemia

Důvěra v českou ekonomiku v červnu vzrostla
Důvěra v českou ekonomiku se v červnu meziměsíčně zvýšila o 1,7 bodu na 12,1 bodu. Vyplývá
to z výsledků průzkumu ČSÚ. Podle analytiků je to nejlepší výsledek za posledních téměř sedm
let. Celková důvěra v tuzemské hospodářství byla naposledy vyšší v červenci roku 2008, tedy
předtím než se v Česku projevily dopady světové finanční krize. Na růstu důvěry se kladně
podepsalo především zlepšení nálady v podnikatelské sféře. U podnikatelů důvěra stoupla o
dva body, u spotřebitelů o 0,7 bodu. „Podnikatelé momentálně vidí ekonomiku
nejoptimističtěji od přelomu let 2010 a 2011, kdy se projevilo tehdejší krátkodeché oživení,“ uvedl hlavní ekonom
finanční skupiny Roklen Lukáš Kovanda. Podle něj ale i spotřebitelská důvěra už řadu měsíců vykazuje nejlepší
výsledky nejméně od začátku roku 2007. Více zde.

Jaká jsou omezení při výplatě jiných vlastních zdrojů?
Firmy, které formálně přesídlily do jiného města kvůli tomu, aby snížily pravděpodobnost
daňové kontroly, budou možná brzy „nahrané“. Ministerstvo financí totiž navrhuje, aby
finanční úřady nebyly v kontrolní činnosti limitovány místní působností a mohly kontrolovat
podnikatelské subjekty po celé republice. Ministerstvo si od návrhu slibuje vyšší efektivitu v
boji proti daňovým únikům. Hlavním cílem zákona je odstranění limitu místní příslušnosti
finančních a celních úřadů jako správců daně. Nově se totiž navrhuje zavedení celostátní
územní působnosti finančních a celních úřadů pro účely provádění vyhledávací činnosti a
kontrolních postupů (zejména postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly). Více zde.

CESR: Uživatelům systému CESR jsme poskytli více než tisíc exekucí zdarma
V rámci neustálého zdokonalování systému CESR máme pro Vás hned několik novinek ve službě „Informace z Centrální
evidence exekucí“. Stalo se Vám, že jste odeslali dotaz na exekuci v nesprávném tvaru IČ prověřovaného subjektu?
Abychom Vám pomohli eliminovat překlepy při zadávání IČ, naprogramovali jsme novou funkci, která Vás informuje o
tom, že dané IČ neexistuje a zda bylo prověřeno v minulosti. Další novinkou je zjednodušené vyhledávání v záložce
„Vyhledávání v Centrální evidenci exekucí“. Spárovali jsme exekuce vedené na „IČ“ a „jméno a příjmení“. Pokud budete
například prověřovat jednatele společnosti a zašlete dotaz jako na občana „fyzickou osobu“ podle jména a příjmení,
pak budou současně nalezeny exekuce vedené na rodné číslo a IČ, stejně tak obráceně. I třetí novinka Vám zpříjemní
užívání systému CESR. V záložce „EXEKUCE│CEE“ ve volbě „Vyhledávání v databázi exekucí již ověřených“ po zadání
detailu konkrétní kauzy, se Vám zobrazí přehledně uspořádané dokumenty k dané kauze a umožní jejich tisk.V
návaznosti na informace z CEE předejdete mnoha problémům. Koncem léta se můžete těšit na další novinky, které Vám
usnadní Vaše podnikání.

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»
Partner

CESR ‐ Czech Economic Subjects Rating
tel.: 530 501 935, e‐mail: info@cesr.cz, web: www.cesr.cz

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. Ivana Lisnerová – náměstek
ředitele – SATT a. s.
„Největší přínos systému CESR pro naší
firmu vidím v možnosti nahlédnutí do
ratingových karet. Zde využíváme
především ověřování registrace čísla
účtu pro účely DPH. Toto velice kladně
hodnotil při kontrole i finanční úřad.“

