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Tip
Po plánované odstávce a následných
technických problémech na straně
provozovatele Centrální evidence
exekucí, která proběhla na konci září,
jsme již opět spustili aktualizovanou
verzi služby hledání v CEE. Při
přechodu CEE na nový systém došlo
k několika změnám v možnostech
hledání, které se dozvíte přímo
v systému CESR.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu

Reference
10/2015

Celkem

113 931

3 823 713

Počet subjektů v databázi (nových / celkem)

6 096

3 315 073

Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)

6 235

208 202

5

2 041

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

10/2015

Celkem

213 628

2 456 492

5 959

539 125

5 920

199 683

17 328

373 270

151

4 336

1 657

41 037

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

Z datových schránek mizí zprávy bez varování
Kvůli přiznání k DPH, především kvůli souhrnnému hlášení nebo kontrolnímu hlášení, by se
měl zvětšit objem zpráv, které lze přes datovou zprávu zaslat. Všechny firmy v Česku musí ke
komunikaci se státem používat datové schránky. Pro velké firmy, které mají pro komunikaci
vytvořená přesná pravidla a pokyny, to nepředstavuje překážku. Malé firmy se však potýkají s
některými problémy. Mezi nepříjemná překvapení pro ně patří, že se důležité zprávy od úřadů v
datové schránce po několika týdnech samy smažou. Firmy tak ze dne na den přijdou o důležité
rozhodnutí, povolení nebo stanovisko. Někteří totiž pracují s datovými schránkami podobně jako s e‐maily. A
nepředpokládají, že by bez jejich zásahu mohly být datové zprávy smazány. Systém datových schránek však funguje
jinak. Pokud se do datové schránky firma nepřihlásí, bude zpráva považována po deseti dnech ode dne dodání za
doručenou. Datová zpráva bude v datové schránce uchována i nadále a 90denní lhůta pro její vymazání začne běžet až
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba s oprávněním tuto zprávu číst. Více zde.

Vývoz do Německa se vyšplhá na rekord
Český export do Německa bude letos opět rekordní. Podle odhadů ekonomů se vyhoupne na
1,25 bilionu korun a meziročně stoupne o sedm až osm procent. Závislost českého exportu na
německém trhu se letos mírně zvýší, stejně jako důležitost automobilového průmyslu.
Vzhledem k tomu, že vývoz do Německa roste rychleji než celkový vývoz z ČR, mírně se zvýší
podíl Německa na celkovém vývozu. Nejen závislost českého exportu na Německu pomalu
roste, zvyšuje se i podíl zemí celé EU na českém vývozu. Do zemí osmadvacítky míří letos 83
procent tuzemského vývozu. Stát přitom podporuje opačný trend ‐ exportní strategie země na roky 2012‐2020 stanoví
12 prioritních zemí pro export a všechny jsou mimo EU. Český export letos podle odhadů podnikatelských svazů
dosáhne nového rekordu 3,8 bilionu korun. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

České firmy objednávají dražší reklamní předměty
V Česku podle odborníků přibývá firem, které záměrně volí neotřelé dárky pro
obchodní partnery či zákazníky. Pasé jsou propisky či tašky, společnosti sahají po
elektronických reklamních předmětech s logem. Vyšší poptávka je tak po
příslušenství pro chytré telefony a počítače. Pokud by se prosperita firem
posuzovala podle množství objednávek zbytných reklamních předmětů, které pak
rozdávají klientům, krize definitivně skončila. Reklamní propiskou pro partnera se
totiž od konkurence firmy neodliší. „Vyšší zájem je například o flashdisky,
powerbanky a textil s potiskem loga klienta. Poslední dobou roste zájem o
dárkové, kosmetické a potravinové balíčky sestavené podle přání zákazníka “
popsala Věra Milerová ze společnosti Activa.
firmy.finance.cz ‐ 02. 10. 2015
více»
Česku se nedaří usnadňovat podmínky pro podnikání
Zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání zůstává již desátým rokem za sebou
Singapur. Česko obsadilo 36. příčku, pohoršilo si tak o tři místa. Vyplývá to z
každoroční zprávy Doing Business, kterou zveřejnila Světová banka. Žebříčkem se
řídí zahraniční investoři, které se ministerstvo průmyslu a obchodu snaží nalákat.
V hodnocení Světová banka posuzuje deset základních okruhů, které se dají popsat
měřitelným způsobem. Banka například hodnotí podmínky pro zakládání firem,
řešení insolvencí či získávání stavebních povolení a úvěrů. Kromě toho žebříček
posuzuje i „vzdálenost od nejlepších“, tedy vzdálenost států od nejlepší možné
praxe vyjádřenou v procentech. „Nejhůře si dlouhodobě vedeme u vydávání
stavebních povolení, kde jsme pod světovým průměrem,“ okomentoval situaci
ekonom Miroslav Zámečník.
ekonomika.idnes.cz ‐ 29. 10. 2015
více»
Rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen v Česku
Největší rozdíly v zaměstnanosti mladých mužů a žen jsou z celé Evropy v Česku.
Oproti sousednímu Německu je rozdíl více než trojnásobný. Do pětice regionů s
nejvýraznějšími nerovnostmi u obyvatel mezi 25 až 34 lety se vedle čtyř českých
zařadila pouze jedna řecká oblast. Uvedla to říjnová zpráva evropského
statistického úřadu Eurostat. Vysvětlení je podle odborníků jasné ‐ mateřství. „Je
to o to více alarmující, když si uvědomíme, že ženy dnes tvoří přes 60 %
absolventek a absolventů vysokých škol,“ uvedla analytička organizace Fórum 50
% Veronika Šprincová. Češkám se po rodičovské často nedaří nastoupit na
garantovaná místa. Případně se do práce vrátí, ale místo si dlouho neudrží. Často
pak dochází k řetězení mateřské dovolené a ženám tak klesá kvalifikace.
www.businessinfo.cz ‐ 22. 10. 2015
více»
Partner
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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. Zdeněk Pernica ‐ pracovník
vnitřního auditu firmy ELTE, s. r. o.
„Službu CESR využíváme od roku 2013.
Službu používáme hlavně k zjišťování
ratingu u nových zákazníků a současně
také monitorování těch stávajících, v
návaznosti na rating provádíme
kontrolu zveřejněných účtů společností
v registru DPH. Systém nám denně
hlídá změny v obchodním rejstříku
(zahájení insolvenčních řízení,
konkursů, úpadků a likvidací, …) u
téměř 30 zákazníků, což nám šetří čas i
peníze. Velmi užitečná služba je také
křížová kontrola, kde během velmi
krátké doby jsme seznámeni s
propojením osob v dalších
společnostech, jejich vazbami a
vztahy. Se službou CESR jsme velmi
spokojeni a můžeme tuto službu
doporučit i ostatním podnikatelům.
Díky jednoduchosti a funkčnosti
systému se k těmto informacím
dostáváme snadno a rychle. “

