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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

Reference
09/2015

Celkem

52 934

3 762 716

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

5 215

3 306 719

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

2 656

205 264

5

2 026

Počet klientů systému (nových / celkem)

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
09/2015

Celkem

94 125

2 336 989

2 235

528 221

Počet zahájení insolvenčních řízení

2 900

196 240

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

2 050

358 258

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

Počet úpadků

152

4 309

Počet změn v registru dlužníků

830

40 210

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

ČR vyskočila na 14. místo zemí nejatraktivnějších pro investory
Česká republika si loni výrazně polepšila na celosvětovém žebříčku nejatraktivnějších zemí
pro investory. V hodnocení zemí podle počtu nově vzniklých pracovních míst se Česko zařadilo
na 14. místo, v roce 2013 bylo 38. Vyplývá to ze studie společnosti IBM Global Location
Trends, na kterou upozornila agentura CzechInvest. Nejvíce zahraničních investic směřovalo
do nemovitostí a služeb pro podniky, téměř 64 miliard korun. Následoval peněžní a
pojišťovací sektor s více než 37 miliardami korun. Česká republika se také umístila na třetím
místě v hodnocení zemí podle počtu nově vzniklých pracovních míst při přepočtu na obyvatele. Žebříček zemí, ve kterých
přibylo nejvíce pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, vede Irsko, za ním jsou Švýcarsko a Švédsko. V případě
České republiky se velmi často uvádí jako motiv pro investice relativně levná a kvalifikovaná pracovní síla, stabilní
ekonomické a politické prostředí, výhodná geografická poloha a možnost proniknout současně na domácí i evropský
trh. Více zde.

Stát snižuje administrativní zátěž podnikatelů
Čeští podnikatelé by měli mít letos méně „papírování“ než v předchozích letech. Ministerstvu
průmyslu a obchodu se totiž postupně daří snižovat administrativní zátěž pro firmy a
živnostníky. A to především díky digitalizaci a elektronizaci. Letos došlo například ke zrušení
povinnosti mít kopii ověřené pracovní smlouvy k dispozici na pracovišti pro případ kontroly.
Byla také zrušena povinnost podnikatelů opakovaně posílat živnostenskému úřadu doklady,
které již byly dříve některému obecnímu živnostenskému úřadu doručeny. V současné době se
ministerstvo zabývá možností snížit administrativní zátěž podnikatelů při placení koncesionářských poplatků.
Zaměřuje se na veřejné zpřístupnění Sbírky zákonů zdarma na internetu nebo odstranění neúměrné administrativní
zátěže při účasti ve výběrových řízeních. Výrazné zjednodušení pro podnikatele přinese i aktuálně připravované
zpřístupnění všech formulářů státní správy na internetu. Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2012 iniciovalo
internetové stránky Zjednodušujeme.cz. Zde mohou podnikatelé zasílat své návrhy a upozorňovat tak na problémy
spojené s plněním administrativních povinností při podnikání. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Na podporu start‐upů má jít přes 2 miliardy Kč
Stát chce podpořit rozjezd trhu rizikového kapitálu, ze kterého se financují
začínající podnikatelské projekty. Pro tzv. start‐upy má být vyčleněno celkem přes
dvě miliardy korun, většina půjde z unijních fondů. Ministerstvo průmyslu a
obchodu navrhuje vytvoření investiční společnosti s názvem Národní inovační
fond, která bude vytvářet a obhospodařovat investiční fondy. Jejich
prostřednictvím bude za účasti soukromého kapitálu investováno do cílových
společností či soukromých fondů. Trh rizikového kapitálu v ČR je zatím stále málo
rozvinutý a patří k nejslabším v EU. Národní inovační fond bude spadat pod
dohled České národní banky.
e15.cz ‐ 24. 09. 2015
více»
Vznik nových firem
V Česku se rychlým tempem zvyšuje počet nových firem. Za první pololetí letošního
roku jich vzniklo 13 486. Což je o 7,4 procenta více než loni. Přibývá i počet
akvizic a změn vlastnictví. Důvodem je pozitivní vývoj české ekonomiky, který
posiluje optimismus podnikatelů. Česká ekonomika si vede dobře. Faktorů
ovlivňujících dobrý výsledek ekonomiky je více. "Zlepšuje se situace na trhu práce,
klesá míra nezaměstnanosti a rostou mzdy. Posílila i investiční aktivita.
Přetrvávají pozitivní očekávání na straně domácností a firem. A ve prospěch růstu
ekonomiky působil také výsledek zahraničního obchodu, poprvé po dvou
čtvrtletích," shrnuje Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu.
probyznysinfo.ihned.cz ‐ 29. 09. 2015
více»
Centrální banka pokračuje v intervencích
Česká národní banka bude dál pokračovat v devizových intervencích. Ty nehodlá
opustit dříve než ve druhém pololetí 2016. Zároveň nechala úrokové sazby na
historických minimech. Prognóza ČNB počítá s intervenčním režimem až do konce
roku 2016. Inflace totiž bude většinu příštího roku nízká a k dvouprocentnímu
inflačnímu cíli ČNB se dostane až na počátku roku 2017. "Potřeba udržovat
výrazně uvolněné měnové podmínky i nadále přetrvává," uvedl guvernér ČNB
Miroslav Singer. Kurz koruny se podle něj tedy bude pohybovat na hladině 27
Kč/EUR nebo slabší přinejmenším do poloviny roku 2016.
byznys.ihned.cz ‐ 11. 08. 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. Jorge Truffin – jednatel společnosti
UTILCELL, s. r. o.
„Naše společnost využívá informací ze
systému CESR za účelem prověření
nových klientů. Jedná se o zdroj
informací pro ověření bonity nového
klienta a nastavení korespondujících
platebních podmínek. Systém je díky
aktualizovaným informacím, a
propojení finančních a obchodních
informací, maximálně využitelný.
Jedná se o kvalitní nástroj pro
každodenní práci obchodníků a
finančních pracovníků ve firmách. “

