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Tip
Při přechodu Centrální evidence
exekucí na nový systém, došlo k
několika změnám v možnostech
hledání. V rámci lustrací
nepodnikajících fyzických osob v CEE
lze pro upřesnění dotazu použít
kombinaci jména, příjmení a data
narození nebo jednoznačné 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
12/2015

Celkem

44 825

3 952 611

6 104

3 339 657

80 589

264 537

13

2 065

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
12/2015

Celkem

199 803

2 853 514

Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

2 851

539 520

Počet zahájení insolvenčních řízení

3 023

205 781

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

4 058

206 771

Počet změn u subjektů v RŽP a OR

Počet úpadků

117

4 374

Počet změn v registru dlužníků

947

42 873

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

Legislativní změny pro podnikatele 2016
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila seznam deseti hlavních změn
v podnikatelském prostředí příštího roku, na které se musí malé a střední firmy připravit. Ke
změnám, které malí a střední podnikatelé vnímají pozitivně, patří určitě kategorizace účetních
jednotek. Ta rozděluje nově podniky do čtyř skupin: mikro, malé, střední a velké, přičemž
zejména mikro a malé firmy budou nově osvobozeny od řady povinností spojených s
vykazováním jejich účetních závěrek. Osoby samostatně výdělečně činné zase přivítají vyšší
daňové zvýhodnění, ovšem jen pokud mají dvě a více vyživovaných dětí. Roční zvýhodnění na
druhé dítě by mělo ze současných 15 804 korun stoupnout na 17 004 korun a u třetího a
dalšího dítěte by se zvýhodnění mělo vyšplhat na 20 000 korun. Veskrze negativně zatím vnímají malé a střední firmy
měsíční kontrolní hlášení DPH. Částečně kvůli režimu samotnému, v nemalé míře ale i kvůli vysokým sankcím, které
mohou dostat za banální prohřešky. Nadšení nepanuje ani z toho, že dohody o provedení práce budou podléhat i
exekučním srážkám a účetní malých firem tedy budou muset zjišťovat dluhovou situaci zaměstnance, a to i v případě,
že jej zaměstnají na jediný den. Více zde.

Zájem o zakládání firem roste
Akciových společností a společností s ručením omezeným vzniká nejvíce od roku 2007. Naopak
počty živnostníků stagnují. To podle podnikatelských organizací ukazuje na špatné podmínky
pro podnikání, analytici to ovšem dávají do souvislosti spíše s větší atraktivitou „eseróček za
korunu“. Češi věří v další růst tuzemské ekonomiky. A chtějí se na něm podílet. Svědčí o tom
nebývalý nárůst nově založených firem. Za první pololetí letošního roku jich bylo registrováno
13 486, což je o 7,4 procenta více než ve stejném období loňského roku. Celkový počet
společností v ČR dosáhl v polovině roku 421 568 firem. Z toho bylo 25 433 (6 procent) akciových společností a 396
135 (94 procent) společností s ručením omezeným. Představitelé podnikatelských organizací v klesajícím zájmu o
podnikání vidí horší podmínky, které živnostníci mají. „Podnikat jako OSVČ je čím dál náročnější. Je to nesrovnatelné
například s devadesátými léty, kdy byl živnostník dobře vydělávající osobou, dnes se jen ‚živí‘,“ říká Karel Havlíček,
předseda Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků České republiky. Více zde.

Zajímavé články

Odkazy

Růst české ekonomiky byl za tři čtvrtletí druhý nejvyšší v EU
Od ledna do konce září stoupla česká ekonomika meziročně o 4,4 procenta. Růst
ekonomiky tak byl za první až třetí čtvrtletí nejvyšší od roku 2007 a zároveň po
Maltě druhý nejvyšší v EU. Informoval o tom Český statistický úřad. „Česká
ekonomika rostla již osm čtvrtletí, velmi dobré výsledky v roce 2015 byly však
dány z velké části souhrou mimořádných faktorů. Šlo především o dočerpávání
finančních prostředků z fondů EU, o nízké ceny ropy redukující firmám náklady a
také o vysoké zisky firem v roce 2014, které firmy začaly uvolňovat na investice,“
uvedl ČSÚ. Statistici upozornili, že v porovnání s celou EU, byl růst HDP v Česku
více než dvojnásobný. Analytici počítají s tím, že za celý letošní rok by ekonomika
měla růst nejméně o 4,3 procenta. Zároveň ale upozorňují, že řada jednorázových
faktorů příští rok odezní a růst HDP zpomalí na zhruba 2,5 procenta.
zpravy.e15.cz ‐ 21. 12. 2015
více»

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

Konec levné práce?
Prudký růst české ekonomiky přináší konečně viditelnější změny i pro
zaměstnance. Vedle státního sektoru, kde se už od listopadu zvýšily platy o tři
procenta, začínají na ekonomickém oživení vydělávat i lidé v soukromých
společnostech. Potvrzuje to anketa online deníku Aktuálně.cz mezi největšími
zaměstnavateli. Firmám totiž díky oživení ekonomiky přibývají zakázky, takže
potřebují stále více lidí. A jen prostřednictvím úřadů práce nabízejí přes 105 tisíc
volných míst. O kvalitní zaměstnance se musí přetahovat s konkurencí.
Zvyšováním mezd se zatím chlubí hlavně průmyslové podniky. Kampaň s heslem
Konec levné práce, kterou v polovině letošního roku představila Českomoravská
konfederace odborových svazů, požadovala růst výdělků v tuzemských firmách od
roku 2016 alespoň o tři až pět procent po odečtení inflace.
zpravy.aktualne.cz ‐ 21. 12. 2015
více»

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.“

Dluh Česka k zahraničí stoupl
Dluh České republiky vůči zahraničí se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 230,3 miliardy na
3,14 biliónu korun. Meziročně narostl o 330,5 miliardy korun a představoval 71
procent hrubého domácího produktu. Informovala o tom Česká národní banka. Z
hlediska jednotlivých sektorů se podle ČNB zvýšily zahraniční závazky bankovního
i vládního sektoru. Bankovní sektor včetně centrální banky se ke konci září podílel
na zadluženosti 31,2 procenta a vládní sektor 22 procenty. Investiční pozice, tedy
rozdíl mezi úhrnnými zahraničními aktivy a pasivy, ve sledovaném čtvrtletí zvýšila
schodek o 89,9 miliardy na 1,397 biliónu Kč. V poměru k HDP to představuje 31,6
procenta.
www.novinky.cz ‐ 18. 12. 2015
více»
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