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Tip
Při vyhledávání v Centrální evidenci
exekucí zadáním IČ fyzické osoby,
budou nyní nalezeny také případné
exekuce na její rodné číslo. Nově také
ošetřujeme špatně zadaná IČ, rodná
čísla a data narození a šetříme Vám tak
zbytečné dotazy do CEE.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
07/2015

Celkem

41 439

3 663 564

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

6 613

3 293 154

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

1 836

204 046

5

2 020

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

07/2015

Celkem

109 719

2 172 902

2 670

525 387

3 109

190 705

22 766

345 308

Počet úpadků

166

4 245

Počet změn v registru dlužníků

926

38 708

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

CESR: Počet lustrací v CEE přesáhl hranici 10 000!
V měsíci červenci proběhl jubilejní 10 000. náhled do CEE v rámci využívání systému CESR.
Děkujeme uživatelům, kteří tak rozšiřují databázi prověřených informací. Každý zobrazený
náhled mají ostatní uživatelé systému CESR bezplatně k dispozici a zohledňujeme ho i při
výpočtech ratingu. Celkem máme k dispozici záznamy o 38 401 exekučních řízeních (firmy i
fyzické osoby nepodnikatelé). Nejvíce náhledů do CEE provedla firma AC DODÁVKY, s.r.o. Počet
exekučních řízení stále narůstá, v roce 2014 jich bylo zahájeno přes 800 000. Průměrná
vymáhaná částka je 78 000 Kč a úspěšnost vymáhání závazků exekutory je 40 procent. Systém
CESR eviduje 4 725 firem, které mají na sobě exekuce. Proto je důležité chránit své podnikání a prověřovat nejen své
obchodní partnery ale i potenciální zaměstnance. V současné době má na sobě nejvíce exekucí firma Svoboda Jan
(místo podnikání: Plesná).

Nespolehliví plátci
Počet nespolehlivých plátců v registru plátců daně z přidané hodnoty ke konci minulého týdne
dosáhl tisíce. Více než polovina firem v registru, který funguje přes dva roky, je z Prahy a Brna.
Navíc často nespolehliví plátci z těchto měst mají sídlo na stejné adrese. Více než 30
nespolehlivých plátců z Brna sídlí na adrese náměstí Svobody 93/22. V Praze je pak často
využívána adresa Jaurisova 514/4 a Holečkova 789/49. Čtyři pětiny těchto firem jsou
společnosti s ručením omezeným. Téměř 90 procent nespolehlivých plátců má jen jednoho
vlastníka a jednoho statutárního zástupce, z toho v 70 procentech případů jde o jednu a tutéž osobu. Více než polovina
nespolehlivých plátců nezveřejňuje své závěrky a čtvrtina nezveřejnila svůj účet v registru plátců DPH. Dvacet firem má
dluhy vůči zdravotním pojišťovnám a 86 firem má exekuci. Celkem 79 firem je nebo bylo v insolvenčním řízení. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Kontrolní hlášení u DPH
Finanční správa zveřejnila technické požadavky na kontrolní hlášení k dani z
přidané hodnoty. To budou muset plátci DPH povinně od příštího roku zasílat
finančním úřadům. Bude ho možné podat pouze elektronicky. Povinnost podávat
kontrolní hlášení je v zákoně o DPH od začátku tohoto roku, ovšem s účinností od
ledna 2016. Tyto hlášení k DPH jsou jedním z nástrojů, které mají zabránit
daňovým únikům. Jejich cílem je, aby finanční úřady získaly informace o
vybraných transakcích realizovaných plátci DPH, a tím rychlejší informace o
možném daňovém úniku. Údaje požadované v kontrolních hlášeních již nyní podle
Finanční správy musí plátci DPH evidovat. Jde o údaje na základě vystavených a
přijatých daňových dokladů a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí
služeb.
zpravy.e15.cz ‐ 17. 07. 2015
více»

Užitečné odkazy
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
Justice.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Asociace insolvenčních správců

Insolvenční šikana
Insolvenční návrh podaný na základě smyšlených či zkreslených informací je
závažným porušením zákona, rozhodl Nejvyšší soud. Takové počínání totiž vážně
poškozuje pověsti podnikatelů a firem, na které jsou účelové insolvenční návrhy
podávány. „Z těchto důvodů je možné je považovat za vážnou újmu ve smyslu
trestního zákoníku,“ uvedla předsedkyně senátu Nejvyššího soudu Milada
Šámalová. Za takové jednání mohou soudy poslat obviněné až na rok do vězení.
Právě falešné či šikanózní insolvenční návrhy jsou podle výroční zprávy
Nejvyššího státního zastupitelství jedním z největších problémů české justice.
Insolvenční mafie podle interní bezpečnostní analýzy ministerstva vnitra loni
zvýšila aktivitu. Dokument uvádí, že podsvětí ovlivňuje jmenování insolvenčních
správců, což poukazuje na korupci v justici.
zpravy.e15.cz ‐ 21. 07. 2015
více»

Veronika Scheinerová – pronájem
nákladní techniky – TIRBAZAR Martin
Oberfalcer
„Systém CESR, nám pomáhá při
prověřování firem, kterým
pronajímáme nákladní auta. Jsem se
systémem spokojená, mám přehled o
firmách, se kterými spolupracujeme.
Hlídací pes mi hlídá, zda konkrétní
firma, nespadla do insolvence atd.“

Nezaplatili jste včas daň?
Nezaplatili jste v určeném termínu daň a finanční úřad vám vyměřil pokutu? To
automaticky neznamená, že budete muset úrok z prodlení či penále zaplatit. Od 1.
ledna 2015 totiž existuje zákonem daná možnost individuálního prominutí
penále.Jinými slovy: například o prominutí části penále k DPH za zdaňovací
období 3. čtvrtletí 2014 můžete požádat jen tehdy, pokud vám byl doručen platební
výměr vydaný v letošním roce. V případě, že vás na chybu upozornil finanční úřad
(FÚ) do konce roku 2014, musíte bezpodmínečně uhradit celou částku.
„Neznamená to, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj
může požádat a bude mu automaticky prominuto. Vyhověno může být pouze tomu,
kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí,“ uvádějí zástupci Generálního
finančního ředitelství (GFŘ).
www.businessinfo.cz ‐ 20. 07. 2015
více»
Partner
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