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Tip
Stalo se Vám, že jste zadali špatně IČ
při vyhledávání v Centrální evidenci
exekucí? Nyní máme ošetřená jak
špatně zadaná IČ, rodná čísla tak data
narození. Šetříme Vám tak zbytečné
dotazy do CEE. Při vyhledávání
doporučujeme hledat podnikatele jako
občana podle jména a příjmení, budou
tak nalezeny exekuce vedené na IČ i na
rodné číslo.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu
Počet subjektů v databázi (nových / celkem)
Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)
Počet klientů systému (nových / celkem)

Reference
08/2015

Celkem

125 318

3 949 859

7 082

3 337 759

81 464

264 648

12

2 065

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
08/2015

Celkem

341 414

2 801 311

5 755

547 038

Počet zahájení insolvenčních řízení

5 438

205 207

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

5 686

205 986

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

Počet úpadků
Počet změn v registru dlužníků

137

4 372

1 258

42 417

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

Problém s fakturami po splatnosti přetrvává
Čtrnácti procentům evropských firem hrozí zánik kvůli neproplaceným fakturám. Každá pátá
faktura je uhrazena až po splatnosti. Zcela nedobytné pohledávky tvoří čtyři procenta z celku,
jejich počet klesá, objem nikoli. Platební morálka v Evropě se ale zlepšuje. Z aktuálního
průzkumu platebního chování firem vychází, že ve většině evropských států došlo ke zlepšení,
firmy platí o něco dříve a snížil se i počet neuhrazených pohledávek. "Co se naopak příliš
nezlepšilo, je objem nedobytných pohledávek. Ty mnohé firmy označují za největší existenční
riziko. V tomto se odlišujeme od západních zemí, kde nesplacené pohledávky specialistům
předává téměř polovina firem," uvádí Vladimír Vachel, jednatel inkasní společnosti EOS KSI. Zlepšení platební morálky
v následujícím roce očekávají firmy ve Velké Británii, Belgii, Francii a Rumunsku. Rusko předpokládá výrazné zhoršení.
Více zde.

Zvýšení minimální mzdy
Minimální mzda v České republice od ledna 2016 stoupne o 700 korun, tedy stejně jako na
začátku letošního roku. Rozhodla o tom vláda, když schválila návrh Ministerstva práce a
sociálních věcí vedeného Michaelou Marksovou. Měsíční sazba při standardní pracovní době
se tak zvýší z 9200 na 9900 korun, minimální hodinová sazba z 55 na 58,70 koruny.
Ministryně Michaela Marksová věří, že růst minimální mzdy bude lidi více motivovat k práci.
Zvětšil by se totiž rozdíl mezi pracujícími a lidmi, kteří zůstávají na sociálních dávkách. V této
snaze ji podporuje i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Zaměstnavatelé naopak tvrdí, že jim stoupnou náklady, což
povede k propouštění nebo neochotě přijímat nové zaměstnance na klasický pracovní poměr. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Vývoj počtu bankrotů firem
Tři měsíce po sobě klesá počet bankrotů obchodních společností. Opačný trend
ovšem stíhá živnostníky. Těch, kteří jsou okolnostmi donuceni ukončit své
podnikání, stále přibývá. V červnu jich bankrot vyhlásilo téměř 750, o stovku více
než předešlý měsíc. Nejhorší je situace v Moravskoslezském kraji. V červenci
letošního roku bylo vyhlášeno 64 bankrotů obchodních společností, což je o 22
méně než v červnu. Pozitivní trend trvá již tři měsíce v řadě. Červenec je zároveň
měsíc s nejnižším počtem bankrotů obchodních společností od listopadu loňského
roku. U fyzických osob podnikatelů ovšem ke zlepšení nedochází. V červenci jich
zbankrotovalo o téměř pětinu více než v červnu. V meziročním srovnání dokonce
vzrostl jejich počet téměř o třetinu. Vyplývá to z analýzy provedené společností
CRIF – Czech Credit Bureau.
probyznysinfo.ihned.cz ‐ 05. 08. 2015
více»

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

Nová sazba DPH ceny nesnížila
Slibované ulehčení lidem v podobě nižší DPH na léky, kojeneckou výživu a knihy se
nedostavilo. Podnikatelům naopak vzrostly náklady na administrativu. Nová
sazba DPH pomohla především výrobcům, tvrdí poradenská společnost Tax
Vision. Nová desetiprocentní sazba navíc přinesla komplikace, protože není zcela
jednoznačné, na jaké zboží se vztahuje. Podnikatelům to přináší další náklady,
které podle daňové expertky přenášejí do svých ceníků. Přínos nižší DPH je tak
někde nulový nebo minimální. „Desetiprocentní sazba se nevztáhla na věci denní
spotřeby, jako je například chléb, ale pouze na suroviny, ze kterých se bezlepkové
produkty vyrábějí, tedy mouku, různé směsi na pečení, strouhanku a podobně.“
uvedla daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.
ekonomika.idnes.cz ‐ 20. 08. 2015
více»

Petr Pecháček – předseda dozorčí rady
Markland Kotva a. s.
„Systém CESR využíváme již několik let
a je již stabilní součástí scoring
procesů v naší společnosti k
pravidelným kontrolám a analýzám
dodavatelských i odběratelských
firem. Důležitá je možnost křížové
kontroly, bez které není možné zejména
nově vzniklé společnosti dostatečně
zhodnotit. U pravidelných a
dlouhodobých partnerů máme
nastavenu funkci Hlídací pes, pro
automatizaci přísunu informací.“

Rekordní počet státních zakázek ve stavebnictví
Rekordní objem státních zakázek vypsaly v průběhu června tuzemské instituce a
organizace. Zakázky za 61,6 miliard korun potěšily především tuzemské stavbaře,
pro které jsou právě tendry veřejných institucí největším pomocníkem pro
překonání krize minulých let. Objem výrazně ovlivnily tři velké zakázky
společnosti ČEPRO za celkem 37,2 miliardy korun.Stavebním firmám nevadí pouze
pokles státních zakázek za první pololetí, ale také způsob, jakým jsou vypisované.
Podle stavařů jsou často zadávány nekvalifikovanými osobami, mnohdy bez
ohledu na podstatné technické záležitosti. Z toho vyplývá minimální kvalita a
trvanlivost staveb, k čemuž přispívají i vadné projektové dokumentace zpracované
neerudovanými osobami.
www.businessinfo.cz ‐ 11. 08. 2015
více»
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