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TIP

Po letních prázdninách
přichází CESR s lepším

Účet: Sofis partner, s.r.o.
Tarif: neaktivní

grafickým zobrazením!
Například se po kliku na
vyhledané IČ zobrazí
okno s dalšími
informacemi o subjektu
včetně ratingové třídy a
kontaktních údajů.
Přihlaste se do systému
a zjištěte, v kolika
ohledech jsme službu
vylepšili.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 320 454
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

116 057
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

55 479
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

74 782
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

05/2016

Zahájení Insolvenčních řízení

2 740

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

Celkem
228 776

21

7 243

692

35 376

2 357

1 498 801

88 774

3 811 801

Zjištění dluhů v registru dlužníků

819

55 479

Zjištění exekuce

996

74 782

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

272

6 703

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2015

13 175

v roce 2016

7 800

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2015

403

v roce 2016

209

Nová grafická verze systému CESR
Po letních prázdninách přichází CESR s lepším grafickým
zobrazením! Ve většině funkcí naleznete po vyhledání subjektu
rovnou zobrazení posledního zjištěného ratingu. Navíc se po kliku
na dané IČ zobrazí okno s dalšími informacemi o subjektu včetně
ratingové třídy a kontaktních údajů. Práce se systémem se tak
stala efektivnější a ušetří Vám ještě více času. Dále jsme pro Vás
změnili zobrazení příznaků značících probíhající insolvenční řízení,
ukončenou činnost a další. Přihlaste se do systému a zjistěte, v
kolika ohledech jsme službu vylepšili.

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Jan Vaculík - hlavní účetní
společnosti BACHL, spol.
s r. o.

Vymáhání dluhů na zdravotním pojištění
Zdravotní pojišťovny si podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové
nemají najímat externí advokáty na vymáhání dluhu na zdravotním
pojištění, podle ombudsmanky tímto zbytečně navyšují náklady. Jak v
tiskové zprávě uvedla mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková, pojišťovna
má tyto rutinní úkony vykonávat sama, má vlastní právníky. Podle
Šabatové ve složitějších případech lze připustit, že pojišťovna využije
služeb soudního exekutora. Není však možné, aby sepsání rutinního
návrhu k soudnímu exekutorovi delegovala na najatého advokáta a
náklady na jeho služby pak vymáhala po dlužníkovi. Šabatová
připomněla, že zdravotní pojišťovna je zvláštním druhem právnické
osoby zřízené především za účelem provádění veřejného zdravotního
pojištění. A výkon této činnosti představuje výkon státní správy, a v
tomto ohledu je tedy třeba na zdravotní pojišťovny nahlížet obdobně
jako na orgány státu jako takového.
celý článek »

Podniky zvyšují platy, lákají tak kvalifikované lidi
Platy v České republice rostou. Spolu s nimi se také zvyšuje nástupní
mzda pro nové zaměstnance. Důvodem je nedostatek kvalifikované
pracovní síly. Podniky, které se potýkají s nedostatkem pracovníků,
zvyšují nástupní platy, aby tak nalákaly kvalifikované lidi z jiných firem.
Ty na to reagují zlepšením platových podmínek pro stávající
zaměstnance. V případě nástupních platů na těžko obsaditelné pozice
vzrostl nástupní plat až o 15 procent. Nejvíce u náročných technických
profesí. Stává se, že nový pracovník dostane vyšší plat, než jaký
dostává dlouholetý zaměstnanec. Zřetelně rostou platy ve sféře
obchodu. Začátkem srpna oznámil řetězec diskontů Penny Market, že
zvyšuje základní mzdu u pokladních o 2 300 Kč. Růst mezd by neměl v
nejbližší době skončit, protože česká ekonomika výrazně roste, ale
neodpovídá tomu tempo růstu platů.

"Na systému CESR si
cením jeho stabilitu,
rychlost informací,
možnost rychlé změny při
sledování vybraných
společností, přehledné
získávání informací z
ostatních veřejných
rejstříků, nabídku
hodnocení dle ustálených
ekonomických ukazatelů
v rámci ratingové karty
společnosti, možnost
výběru pro volbu z
evidence exekucí až na
"občana". To jsou
nabídky systému, které
využívá naše společnost
nejvíce. Důležité je pro
nás i ustálený vzhled
systému CESR, tím
myslím jeho zobrazování
na monitoru uživatele,
který se po dobu našeho
přístupu do systému
téměř nezměnilo a
umožňuje nám tím
dobrou orientaci při
vyhledávání
požadovaných informací.
Za téměř pětileté užívání
systému CESR můžeme
vyslovit jen uznání a
spokojenost."

REFERENCE

celý článek »
Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:

Na které dani platí živnostníci nejvíc?
V prvním pololetí roku 2016 bylo zaregistrováno 29.089 fyzických osob
podnikatelů, přes 23.401 jich zaniklo. Na dani z příjmu platí osoby OSVČ
15 % z daňového základu, kterým je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Z
hrubého zisku nad 1 296 288 Kč za rok 2016 budou ještě platit 7%
solidární daň z příjmu. Sociální pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího
základu, kterým je polovina daňového základu. Sazba zdravotního
pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, který je rovněž polovina
daňového základu. Povinné sociální a zdravotní pojištění musí OSVČ
vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit vždy alespoň
z minimálního vyměřovacího základu, který se u sociálního pojištění a
zdravotního pojištění liší. Zůstává silná poptávka jak domácností, tak
podniků a veřejné sféry. To znamená, že firmy mohou prodávat, ale pro
větší výrobu se jim nedostává kvalifikovaná pracovní síla.
celý článek »

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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