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TIP

Potýkáte se s fakturami

Účet: Sofis partner, s.r.o.

po splatnosti a s

Tarif: neaktivní

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

4 328 453
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

117 637
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

56 175
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

76 442

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

10/2016

Zahájení Insolvenčních řízení

2 600

Úpadků v Insolvenčních řízeních

32

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

7 275

1 019

36 427

2 624

1 504 619

101 991

3 922 731

691

56 175

1 083

76 442

221

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

231 346

6 963

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2015

13 181

v roce 2016

8 700

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2015

403

v roce 2016

233

Strojírenské firmy nechtějí euro
Tržby strojírenských firem z exportu budou příští rok vyšší. Shodují
se na tom čtyři pětiny šéfů firem v pravidelné studii českého
strojírenství, kterou na včerejší exportní konferenci představila
společnost CEEC Research. Hlavně větší firmy předpokládají vzrůst
vývozů v průměru o 5,7 procenta. Ani celkový výkon českého
strojírenství v roce 2016 zatím nevypadá vůbec špatně. Ředitelé
firem očekávají nárůst výroby o 3,8 procenta. Obávají se však
poklesu o jedno procento příští rok. "Prosperuje výroba
automobilů, kolejové dopravní techniky, automatizace, robotizace
a výroba zbraní. Ostatní obory jsou vesměs v poklesu," uvedl
Antonín Růžička, generální ředitel firmy Wikov Industry, která
vyrábí ozubená kola a mechanické převodovky.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
David Zimandl ze
společnosti FM ČESKÁ, s.
r.o.

Stát si půjčil 6,22 miliardy
Ministerstvo financí ve středu v aukci prodalo státní dluhopisy splatné v
roce 2019 s rekordně nízkým výnosem -0,608 procenta. Před týdnem
přitom stejný druh dluhopisu na trh umístilo s výnosem -0,558
procenta. Znamená to, že investoři jsou ochotni platit státu čím dál
více peněz za to, že mu mohou půjčit peníze. Důvodem je blížící se
konec kurzového závazku České národní banky (ČNB). Noví majitelé
českých státních dluhopisů věří, že koruna po ukončení intervencí
posílí. Počítají s tím, že zhodnocení české měny by jim více než
vynahradilo peníze, které se státu zavazují zaplatit. Zatímco minulý
týden investoři poptávali tříleté dluhopisy za téměř 21 miliard korun a
stát dokázal uspokojit necelou polovinu zájemců, ve středu se situace
obrátila.
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V prvním pololetí se v Česku prodalo nejvíce firem od krize
Český trh fúzí a akvizic zažil nejlepší půlrok od finanční krize. Tuzemští
investoři uskutečnili za prvních šest měsíců roku 194 transakcí, což je
ve srovnání se stejným obdobím loni téměř dvojnásobek. Nejvíce
prodejů a nákupů firem se uskutečnilo v oblasti IT, nemovitostí a také v
maloobchodě a velkoobchodě. Hodnota celého trhu dosáhla téměř pěti
miliard dolarů (asi 123 miliard korun), což je o tři čtvrtiny více než loni.
"Zatímco svět i Evropa brzdí, Česko neuvěřitelně sprintuje," popsal
vývoj na trhu výkonný ředitel pro fúze a akvizice poradenské
společnosti EY Petr Kříž. Dodal, že celosvětový trh meziročně klesl
zejména kvůli velkému počtu transakcí, které v jednotlivých zemích
narazily na nesouhlas regulátorů.
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V Česku se podniká nejlépe v historii
Světová banka (SB) sleduje ve 190 zemích, jak regulační opatření
ovlivňují podnikatelskou aktivitu. Z loňského druhého místa na příčku
nejvyšší posunulo Nový Zéland především snížení daňového zatížení
práce a opatření usnadňující odvod daní. Zpráva SB také uvádí, že
rekordních 137 států za uplynulý rok přijalo opatření, která usnadňují
založení a provozovaní podniků. Více než tři čtvrtiny těchto změn
nastaly v rozvojových zemích. Česká republika si v hodnocení polepšila
o devět míst, čímž o mnoho nezaostala za největším „skokanem“
Brunejí, která se zlepšila o dvanáct příček. „Jsem velmi potěšen
znatelným zlepšením hodnocení českého podnikatelského prostředí,“
uvedl v tiskové zprávě ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Největší přínos systému
CESR pro naše podnikání
spatřujeme v
komplexnosti informací o
daném subjektu na
jednom místě. Po
vyhledání společnosti
máme ihned k dispozici
celkové hodnocení
pomocí CESR ratingu,
který nám poskytne
jasnou informaci o tom,
jaké má hledaný subjekt
postavení na trhu.
Celkově je systém CESR
velmi uživatelsky vstřícný
a přehledný. "

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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