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TIP

Účet: Sofis partner, s.r.o.

Potýkáte se s fakturami

Tarif: neaktivní

po splatnosti a s
dlužníky, se kterými není
rozumná řeč? Neváhejte
využít náš Registr
dlužníků CESR a
takového partnera
nahlásit. Více informací o
prevenci pohledávek,
upomínkovém procesu a
řešení nesplacených
faktur se dozvíte na
hlavní stránce služby
CESR v sekci Péče o
pohledávky.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 312 776
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

114 238
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

54 618
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

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

74 000
05/2016

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

2 370

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

226 000

29

7 222

689

34 556

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

2 565

1 492 814

77 622

3 715 652

v roce 2015

13 174

765

54 618

v roce 2016

6 857

1 131

74 000

293

6 416

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2015

403

v roce 2016

193

Český daňový "superdluh"
Češi dluží na daních 89,7 miliardy korun. Jde o částku z konce
června, která zahrnuje nezaplacené peníze za všechny druhy daní.
Zdaleka největší díl nedoplatků tvoří DPH, až daleko za ní je daň z
příjmu. Zmíněných bezmála 90 miliard korun je kumulovaná částka.
Jsou to tedy peníze, na něž ještě můžou správci daně teoreticky
dosáhnout. Změna ve způsobu vymáhání daní spočívá podle
ministerstva financí především ve zkrácení lhůty mezi vznikem
nedoplatku a jeho předáním vymáhacímu útvaru. Pomohlo také
důslednější odepisování nedobytných pohledávek, kdy už lidově
řečeno není u daných firem kde brát: na účtech ani na majetku.
Zdaleka nejvyšší podíl na tom, že se daňový dluh stále pohybuje u
hranice stovky miliard, mají potíže českých firem s placením DPH.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články

Česká ekonomika loni rostla nejvíce od roku 2007
Česká ekonomika loni rostla nejrychleji od roku 2007, když růst HDP
vykázal 4,5 procenta. Mezi členskými zeměmi vstupujícími do EU po
roce 2000 patřila Česku z hlediska úrovně ekonomické výkonnosti druhá
nejlepší příčka hned za Maltou. Vyplývá to z publikace Tendence
makroekonomického vývoje a kvality života v České republice v roce
2015, kterou v pátek zveřejnil Český statistický úřad. Ekonomice loni
podle úřadu pomohlo dočerpávání peněz z fondů EU a nízké ceny ropy
na světovém trhu. Statistici také upozornili na to, že růst ekonomiky
znamenal i pokračující přibližování ekonomické výkonnosti Česka k
průměrné úrovni zemí EU.
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V Česku přibývá lidí, kteří si podnikáním pouze přivydělávají
V Česku přibývá živnostníků, kteří si podnikáním k běžnému zaměstnání
nebo studiu pouze přivydělávají. Podle České správy sociálního
zabezpečení jich je poprvé v historii přes 400 tisíc. Naopak mizí lidé,
kteří mají podnikání jako hlavní zdroj příjmů. Oproti loňskému roku jich
ubylo téměř 6 tisíc. „Například studium, pobírání rodičovského příspěvku
nebo i klasické zaměstnání. V případě vedlejší činnosti osoba platí
důchodové pojištění v okamžiku, kdy dosáhne za určitý rok rozhodné
částky,“ vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana
Buraňová, v jakých případech je samostatná výdělečná činnost
považována za vedlejší. Aktuálně je tato částka necelých 65 tisíc
ročně, tedy 5400 korun měsíčně. K 30. červnu evidovala ČSSZ celkem
403 912 osob samostatně výdělečně činných vedlejších.
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Malé a střední podniky jsou v nejlepší kondici od vypuknutí krize
K vyšší výkonnosti chybí mnoha podnikům lepší organizace práce a
procesů, ale i využívání moderních technologií. Odborníci by zase
přivítali větší motivaci pro ty poctivé firmy, které trpí rostoucí zátěží
kvůli honu na podvodníky. Ekonomická situace malých a středních
podniků v České republice se stabilizuje. Přes 87 procent malých a
středních podniků hodnotilo v posledním průzkumu Hospodářské komory
celkový vývoj svojí firmy za poslední půl rok pozitivně či neutrálně. Jde
o nejvyšší hodnotu od počátku šetření v září 2008. A výhoda by to
měla být i pro zaměstnance. Téměř čtvrtina podnikatelů navíc plánuje
letos nabírat nový personál. Podle odborníků přitom ani dobrá
ekonomická situace nemusí znamenat, že se bude dařit všem firmám.
Problémy v podnicích totiž podle nich z 80 procent souvisí s
neprofesionálním přístupem majitelů i manažerů k vedení firmy.

Mgr. Martina Kohelová
odbor fakturace a
pohledávek firmy
Pražská plynárenská,
a.s.
"CESR oceňujeme jako
velice užitečný nástroj
pro monitoring našich
obchodních partnerů.
Především využíváme
služby Hlídacího psa a
ratingu. Potencionální
rizikové stavy subjektů
(insolvence, exekuce
apod.) jsme díky CESRu
schopni odhalit včas.
Přínosy systému též
spatřujeme v jeho
rychlosti, jednoduchosti,
a přehlednosti."

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.

