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TIP

Hlídáte si u obchodních

Účet: Sofis partner, s.r.o.

partnerů změnu v čísle

Tarif: neaktivní

DIČ? Nyní už nemusíte.
Hlídací pes Vás na to umí
upozornit automaticky.
Stejně tak jako na
změnu v názvu
společnosti v Obchodním
rejstříku, tak v Registru
živnostenského
podnikání.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 306 155
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

111 442
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

54 008
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

73 009
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
06/2016

Zahájení Insolvenčních řízení

2 906

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce
Zjištění nespolehlivého plátce DPH

Celkem
223 612

45

7 193

866

33 910

3 480

1 486 892

95 817

3 638 030

999

54 008

1 103

73 009

258

6 107

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2015

13 164

v roce 2016

6 055

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2015

403

v roce 2016

176

Novinky ve službě Hlídací pes
Stalo se Vám, že Váš obchodní partner ukončil podnikání a jeho
byznys přešel na jinou společnost? Od nynějška v CESRu okamžitě
uvidíte informace jak o zaniklé, tak nástupnické společnosti. A to
včetně názvů firem, sídel a jejich IČ. Samozřejmostí je i proklik na
rating nástupnického subjektu pro rychlejší prověření dané firmy.
Všechny tyto změny uvidíte přehledně na ratingové kartě.
Informaci o výmazu subjektu nebo ukončení oprávnění k podnikání
Vám samozřejmě automaticky přinese Hlídací pes. Ten nově
sleduje také změnu DIČ a změnu názvu společnosti jak v
Obchodním rejstříku, tak v Registru živnostenského podnikání.
Další inovací ratingové karty je uvedení členů skupinové registrace
k DPH. Děkujeme všem našim zákazníkům za podněty, které
přispívají k vylepšování systému CESR, který se snažíme neustále
zdokonalovat.

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Pavel Pustějovský jednatel společnosti
STAMIEL LOGISTICS s.r.o.

Nepodceňujte přenesenou daňovou povinnost
LevneElektro.cz, nejpopulárnější e-shop roku 2015 a jeden z největších
internetových obchodů u nás, byl nucen pozastavit svou činnost. Podle
vyjádření obchodního ředitele Skrz.cz Davida Bešky, byl důvodem zátah
Finančního úřadu. Finanční správa se proti vyjádření ohradila. E-shop s
miliardovým obratem to uvedl v prohlášení na svém webu. K dočasnému
pozastavení činnosti obchodu se firma rozhodla sama, poté co ji
Finanční správa zablokovala majetek a provozní prostředky. "Za aktuální
situací s velkou pravděpodobností stojí zásah Finančního úřadu a
důvodem je problém kolem platby DPH ale nikoliv za levneElektro.cz jako
takové, ale za třetí daňový subjekt (nevím ale o jaký a čí třetí subjekt
jde) neboli přenesená daňová povinnost. Žádné oficiální vyjádření,
lhůty, výše dané dlužné částky zatím známy nejsou. Ať tak nebo tak,
to vypadá na konec firmy s pětadvacetiletou historií, řadou
zaměstnanců, odběratelů i dodavatelů," uvedl na svém blogu.
celý článek »

Bankrot pro každého
Mezi právníky a úvěrovými společnostmi vzbudil rozruch plán
ministerstva spravedlnosti na změnu pravidel pro osobní bankroty.
Vstoupit do insolvence má být pro drobné dlužníky snazší. „Jedním z
hlavních cílů má být, po vzoru zahraničních úprav, zpřístupnění
oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Je uvažováno odstranění současné
spodní hranice nutné pro vstup do oddlužení,“ sdělila Kristina Labohá z
tiskového oddělení ministerstva. V současnosti musí dlužník v režimu
osobní insolvence vrátit věřitelům do pěti let alespoň třicet procent
dluhů. Pokud se uskuteční plány ministra spravedlnosti Roberta
Pelikána, tato hranice padne. Současně by se prodloužila celková doba
oddlužení. Zástupkyně resortu spravedlnosti však zdůraznila, že je to
pouze pracovní návrh.
celý článek »

Náhrady mzdy za dovolenou
Když čerpáte dovolenou, nedostáváte mzdu, ale náhradu mzdy. Může
se stát, že budete brát víc, než kdybyste byli v práci. Pro výpočet
náhrady mzdy za dovolenou je rozhodující průměrný výdělek v
kalendářním čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém dovolenou
čerpáte. Takže jestli si naordinujete odpočinek od práce na červenec,
bude se při výpočtu náhrady mzdy vycházet z vašeho průměrného
výdělku od dubna do června. Pokud jste zaměstnáni celoročně,
průměrný výdělek se vám určuje čtyřikrát ročně a určuje se jednoduše:
hrubá mzda za dané čtvrtletí se vydělí počtem odpracovaných hodin.

„Se systémem CESR
jsme velmi spokojeni.
Využíváme jej převážně
ke kontrole nových
zákazníků – ratingové
karty a křížovou kontrolu
osob. Dále pak
využíváme náhledy do
centrální evidence
exekucí a funkci „Hlídací
pes“. Výhodou systému
CESR je to, že všechny
dostupné informace o
společnostech jsou k
dispozici na jednom
místě a není potřeba je
složitě vyhledávat. To
znamená úsporu času a
okamžitý přehled o
prověřované společnosti.
Velmi dobře funguje i
klientská podpora.
Doporučujeme všem."

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.

