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TIP

Využíváte pravidelně

Účet: Sofis partner, s.r.o.

registr dlužníků CESR?

Tarif: neaktivní

Nyní máte možnost v
něm dohledávat
informace pohodlněji. Při
vyhledávání máte u
každého dluhu údaj o
jeho smazání případně
zneplatnění dluhu vždy s
konkrétním datem
změny. V současné době
je v tomto registru přes
52 tisíc záznamů.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 298 653
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

117 002
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

52 851
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

72 175
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
05/2016

Zahájení Insolvenčních řízení

3 200

Úpadků v Insolvenčních řízeních

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

51

7 148
32 989

5 948

1 461 756

102 719

3 531 222

421

52 851

1 463

72 175

335

5 847

Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce

220 775

832

Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

Celkem

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2015

13 157

v roce 2016

5 120

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2015

403

v roce 2016

140

Hospodářská komora chce ulehčit podnikatelům od administrativy
Ulehčit podnikatelům od administrativy slibuje návrh principu jedné
paušální daně, který představila Hospodářská komora ČR (HK ČR)
na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci. Jedna paušální daň
by mohla nahradit současnou daň z příjmů fyzických osob a
pojistné odvody na zdravotní a sociální pojištění. „Podnikatelé by
tak místo vyplňování tří různých formulářů, komunikace s různými
institucemi a postupné odesílání peněz na různé účty řešili pouze
jednu platbu finančnímu úřadu. Ten by pak částku přerozdělil mezi
další instituce – tedy správě sociálního zabezpečení a zdravotní
pojišťovně,“ nastínil na sněmu prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. V
praxi by živnostník jednou ročně poslal finančnímu úřadu zákonem
danou pevnou částku. Konkrétní parametry by respektovaly
dnešní úroveň odvodového zatížení drobných podnikatelů,
zjednodušily by však systém placení, komunikace a kontroly ze
strany státu.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Pavel Kuchta DiS. ředitel společnosti EKO
Pardubice s. r. o.

Minimální mzda poroste k 11 tisícům
Ministerstvo práce připraví a předá vládě návrh, podle něhož by
minimální mzda měla od ledna vzrůst na 11 tisíc korun z nynějších 9 900
korun. Na sněmu odborů to řekl premiér Bohuslav Sobotka. Dodal, že o
částce se bude snažit přesvědčit koaliční partnery. Podle
zaměstnavatelů je reálné přidání o 600 či 700 korun. O růstu minimální
mzdy rozhoduje vláda. V koaliční dohodě se zavázala, že bude nejnižší
výdělek přibližovat ke 40 procentům průměrné mzdy. Ta dosáhla 28 152
korun, dvěma pětinám tak odpovídá 11 261 korun. Zaměstnavatelé pro
zvyšování minimální mzdy žádají jasná pravidla, aby firmy předem
věděly, jaký bude růst a náklady. Podle Svazu průmyslu a dopravy by
se nejnižší výdělek měl navázat na vývoj průměrné mzdy, HDP a cen. O
vytvoření pravidel usilovala i hospodářská komora. Podle
zaměstnavatelů je reálné přidání o 600 či 700 korun. Zvyšování
minimální mzdy nutí firmy zvednout i ostatní tarify a přidat také dalším
pracovníkům, podle šéfa svazu Jaroslava Hanáka tlak na základní službu
pak zmenšuje pohyblivou motivační část.
celý článek »

Každý jedenáctý Čech má na krku exekutory
Celkem 828 tisíc exekucí nařídily tuzemské soudy jen během loňského
roku. V porovnání s rokem 2013 je to o 114 tisíc více. Ačkoli by se
mohlo zdát, že nejvíc exekucí šlo za firmami, opak je pravdou. Podle
údajů Exekutorské komory ČR připadá dlouhodobě asi 95 procent řízení
na fyzické osoby. Nejtypičtějšími vymáhanými částkami jsou nedoplatky
institucím. Dluhy za nájemné, telefon nebo jízdu na černo, tvoří skoro
90 procent všech exekucí. Po jednom dlužníkovi exekutoři vymáhají v
průměru 50 tisíc korun. V Česku v současné době působí 160
exekutorů. Jejich motivace, přinést věřitelům jejich peníze je často tak
silná, že se nezdráhají sáhnout k drsnějším metodám. Ostatně současná
legislativa jim k tomu docela nahrává. Každý rok tak ze strany
fyzických i právnických osob přichází tisícovky stížností. Pokutu nebo
soudní výtku zpravidla dostane zhruba desítka exekutorů. Kupříkladu jen
v posledních pěti letech řešil Nejvyšší správní soud 159 kárných žalob
na exekutory, pokutou bylo potrestáno 49 subjektů. Větší páky na
exekutory má přinést nový exekuční řád, který v současné době
prochází legislativním procesem.
celý článek »

Dvě třetiny Čechů vnímají EET jako pozitivní opatření
Podle zjištění společnosti STEM téměř dvě třetiny dotazovaných Čechů
vnímají zavedení elektronické evidence tržeb jako pozitivní opatření a
celých 67 % očekává, že se díky ní v České republice zlepší výběr daní.
Podíl lidí, kteří považují daňovou morálku v České republice za špatnou,
se meziročně snížil o desetinu, stále však představuje polovinu
populace. Podle jasné většiny občanů (82 %) ale stát hledá cesty, jak
dosáhnout lepšího výběru daní. Skutečnost, že vnímání daňové morálky
podnikatelů se meziročně zlepšilo, přisuzuje Ministerstvo financí nejen
jejímu reálnému zlepšení v důsledku zaváděných opatření, ale také
intenzivní celospolečenské diskuzi o neudržitelnosti stavu, kdy je
krácení daní tiše tolerovaným porušováním zákona.

"V roce 2015 jsme začali
používat systém CESR.
Jako výrobní firma máme
v adresáři jak stálé, tak
nové, nám neznámé
firmy, které s námi
spolupracují jednorázově
na konkrétní akci. Stálé
zákazníky máme
zavedeny v adresáři
funkce HLÍDACÍ PES a
víme tedy okamžitě o
případných změnách
stavu těchto firem. U
nových firem se nám
osvědčuje funkce CESR
RATING. Která nám
pomáhá ihned a kdekoliv
zjistit důležité informace
nejen o platební morálce
potencionálních
zákazníků. Na základě
výsledků z CESR
RATINGU postupujeme s
nastavením smluvních
podmínek. U tohoto
systému také oceňuji
jeho jednoduché
intuitivní ovládání, které
po krátkém školení
zvládne každý."

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody
ALCOMA
Coca-Cola HBC Česká
republika
Deloitte Advisory s.r.o.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN
L & M nápoje
KOMA MODULAR
KRAHULČÍ
Krahulík – MASOZÁVOD
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.
Repromat
SATT a.s.
SMERO, spol. s.r.o.
TROST AUTO SERVICE
TECHNIK spol. s.r.o.
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Tento newsletter je rozesílán všem uživatelům systému CESR a obchodním partnerům společnosti Sofis partner, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.

