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Tip
Spustili jsme pro Vás aktualizovanou
verzi služby hledání v Centrální
evidenci exekucí. Při přechodu CEE na
nový systém, došlo k několika změnám
v možnostech hledání. Fyzické osoby je
nyní možné hledat podle rodného čísla
nebo je nově nutné hledat podle
kombinace příjmení a jména s datem
narození nebo adresou.

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

Reference
11/2015

Celkem

83 824

3 908 365

6 778

3 330 918

82 124

265 469

12

2 053

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

11/2015

Celkem

206 148

2 666 045

2 734

543 732

3 049

202 805

25 684

226 068

Počet úpadků

137

4 355

Počet změn v registru dlužníků

810

41 969

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

V polovině insolvencí mají věřitelé smůlu
Firmy, kterým dluží jejich obchodní partneři, nemají často jinou možnost než na ně podat
insolvenční návrh. Šance, že své peníze získají v konkurzu zpět, jsou ale minimální. Podle
analýzy společnosti Insolcentrum vymáhali v roce 2013 věřitelé od zadlužených podnikatelů v
insolvencích celkem 25 miliard korun. Zpátky se ale podařilo získat jen 2,9 miliardy korun, a
polovina navíc připadla na náklady řízení. Na věřitele tak zbyla jen asi miliarda a půl, tedy
šest procent. Většina zadlužených firem, které se v Česku ocitnou v insolvenci, nemá v tu dobu
už téměř žádný majetek. Návrhy na konkurz jsou totiž podávány pozdě. "Zatímco v případě
osobních bankrotů dlužníci aktivně podávají návrhy na oddlužení a chtějí svou situaci řešit, u podnikatelských
insolvencí se to neděje," říká Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě. Průzkum ukázal, že v roce
2013 nedostali věřitelé zpět ani korunu v 56 procentech případů. Více zde.

Informační povinnost za loňský rok nesplnily tři čtvrtiny firem
České firmy ignorují zákon o účetnictví. Informační povinnost dlouhodobě neplní více než
polovina z nich, za rok 2014 šlo o 76 procent firem. Důvodem je především fakt, že riziko
postihu za nedodání finančních výkazů do sbírky listin ze strany státu je minimální.
Informační povinnost za rok 2014 doposud nesplnilo 76 procent tuzemských společností.
Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin vypršel koncem července 2015 a
nejzazší termín uplyne na konci letošního roku. Naprosto nejhorší přístup k dodržování
platných právních norem mají firmy, které podle Českého statistického úřadu nevykazují tržby.
Nejlepší přístup ke zveřejňování finančních výkazů mají naopak společnosti s ročními tržbami přesahujícími jednu
miliardu korun. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Česká ekonomika loni rostla rychleji než ta v eurozóně
S dvouprocentním hospodářským růstem se Česko umístilo loni zhruba v polovině
mezi všemi zeměmi EU. Zároveň ale tuzemská ekonomika rostla rychleji, než byl
průměr EU i eurozóny. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
Ekonomika celé EU stoupla loni o 1,3 procenta a eurozóny o 0,8 procenta. Ze
statistik dále vyplývá, že Česko loni mělo společně s Velkou Británií pátou nejnižší
nezaměstnanost. Ta činila 6,1 procenta. Životní úroveň v Česku se loni přiblížila
průměrné úrovni zemí EU. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že podíl vládního
dluhu na hrubém produktu měla loni ČR sedmý nejnižší v EU, konkrétně 42,6
procenta HDP. Pro přijetí eura přitom EU vyžaduje, aby podíl nepřekročil
60procentní hranici.
byznys.ihned.cz ‐ 25. 11. 2015
více»
Za osm let zkrachovala čtvrtina malých prodejen
Podíl malých prodejen na celkovém maloobchodním obratu se již několik let drží
na 19 procentech, zbylých 81 procent trhu patří řetězcům. Pro malé obchůdky je
přitom příznačný vliv asijských obchodníků. Každý třetí malý obchod v ČR je ve
vlastnictví asijských obchodníků. Za posledních osm let skončila čtvrtina
drobných vesnických prodejen. Za „drobného" se v tomto případě považuje
obchodník s ročním obratem do deseti milionů korun. Konkrétně v Česku
existovalo ke konci září letošního roku 3 026 drobných prodejců potravin. Je to o
1 007 obchodníků méně než v roce 2007, od kdy se data sbírají a porovnávají.
Situace je přitom rozdílná napříč republikou. Nejhůře si vedou malí obchodníci v
Moravskoslezském kraji, nejlépe naopak na Ústecku.
www.denik.cz ‐ 26. 11. 2015
více»
Daně: Na co nezapomenout před koncem roku
S koncem roku by se měli věnovat daním nejenom firmy, ale i zaměstnanci. Za
zaměstnance vyřizuje zpravidla veškeré daňové záležitosti zaměstnavatel, který za
něj provádí roční zúčtování daně. Pouze základní slevu na poplatníka uplatní za
celý rok v prováděném ročním zúčtování daně mzdová účetní automaticky. Ostatní
daňové slevy a daňové odpočty je potřeba doložit a doručit mzdové účetní do 15.
února potřebné doklady snižující základ daně. Daňovými slevami jsou sleva na
poplatníka, na manželku, na invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta a
školkovné. Dále lze uplatnit daňové odpočty za dary, zaplacené příspěvky na
určitém pojištění a další.
finexpert.e15.cz ‐ 26. 11. 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
Lubor Švehla ‐ jednatel společnosti
UNIPROX, spol. s r.o.
„Služba CESR mi nejvíce pomáhá v
oblasti hlídacího psa na stávající
zákazníky, hlavně hlídání firem v
insolvenčním řízení. Hned vidím změnu,
ke které došlo jak v obchodním tak i v
insolvenčním rejstříku. Už nikdy bych
nepodepsal kupní smlouvu s novým
subjektem bez prověření jeho ratingu.
Od doby, kdy jsem začal používat tuto
službu, nemám potíže s neplatiči.
Taktéž u nových obchodních partnerů
si prověřuji křížovou kontrolou
napojení na jiné firmy. Pro
obchodování jsou to velice cenné
informace.“

