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TIP

V systému CESR došlo k
vylepšení správy Vámi
vložených pohledávek v

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

Registru dlužníků CESR.
Nahlášené dluhy lze
nově označit jako
uhrazené – v editaci
dluhu vyplněním
konkrétního data úhrady.
Změna nastala také v
tlačítku Smazat dluh,
kterým lze nyní zadaný
dluh zcela smazat.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 344 942
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

142 040
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

57 767
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

80 569
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
11/2016

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

2 775

236 700

48

7 357

Vstupů do Likvidace

1 192

38 435

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 052

1 517 487

124 814

4 184 069

Zjištění dluhů v registru dlužníků

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

812

57 767

Zjištění exekuce

913

80 569

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

560

7 834

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2015

13 191

v roce 2016

10 573

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2015

403

v roce 2016

290

Státní rozpočet je na cestě k nejlejpšímu výsledku
Rozpočtový přebytek se v listopadu oproti předchozímu měsíci
snížil o více než 40 procent na 55,5 miliardy korun, přesto jde o
nejlepší listopadový výsledek od roku 1993. Loni ke konci
listopadu stát hospodařil se schodkem přesahujícím 30 miliard.
Největší podíl na tom, že se státnímu rozpočtu daří výrazně lépe
než loni, má růst daňových příjmů spojený s dobrou kondicí
ekonomiky i s pokračujícím zvyšováním mezd. Podle ministerstva
financí stát získal na daních ke konci listopadu meziročně téměř o
40 miliard korun (7,5 procenta) více i díky větší efektivitě výběru
daní. Úřad Andreje Babiše v této souvislosti zmiňuje například
letos zavedené kontrolní hlášení DPH. Výběr daně z přidané
hodnoty, ale nerostl tak rychlým tempem, jako tomu bylo u jiných
daní.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Mgr. Michael Dvořák jednatel společnosti D &
V technika

Zastavení zvyšování administrativní zátěže
Zvyšování administrativní zátěže podnikatelů i firem spojené například
se zavedením kontrolního hlášení DPH nebo elektronické evidence tržeb
má v příštích letech skončit. Ministerstvo financí slibuje, že se nyní
zaměří na zjednodušení daňového systému. Jedním ze základních
stavebních kamenů změn bude podle náměstkyně nový zákon o dani z
příjmů. Ten stávající z roku 1993 je nepřehledný a obsahuje příliš mnoho
výjimek. Od ministra financí mají úředníci za úkol připravit změnu zákona
do září příštího roku. Cílem by mělo být především zjednodušení a vznik
katalogu všech výjimek. Pak přijdou na řadu politické diskuze o
definitivní podobě návrhu. V rámci zjednodušování daňového systému
chce ministerstvo financí zavést také takzvaný systém samovyměření
všech daní, které má uvolnit kapacity finančních úřadů pro kontrolní
činnost.
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Bankrotů kvůli nezaplaceným fakturám přibývá zbytečně
Bankrotů kvůli nezaplaceným fakturám přibývá zbytečně. Devíti z deseti
českých podniků jejich odběratelé neplatí včas. Ukázal to průzkum
společnosti Intrum Justitia a Komory certifikovaných účetních. Řada
firem se v důsledku toho sama dostává do platebních potíží. Více než
60 procent finančních profesionálů hlásí, že se setkalo s krachem firmy
kvůli nesplacené pohledávce. Oproti loňsku to znamená nárůst takřka o
polovinu. Důvodů, proč si malé podniky nechají takové chování líbit, je
hned několik. V první řadě to jsou obavy z toho, že by větší obchodní
partner mohl odejít ke konkurenci, kdyby malá firma vyvíjela nátlak kvůli
nesplaceným pohledávkám. Mnohdy si ale na problémy zadělávají
podnikatelé sami - nekontrolují smlouvy a neznají svá práva. Například
o tom, že dobu splatnosti faktur upravuje jak evropská směrnice, tak i
český občanský zákoník, vědělo podle Juráka jen zhruba procento
respondentů průzkumu. Podle závěrů průzkumu si tuzemské firmy ve
smlouvách dojednávají splatnost v průměru 27 dnů. Jen zřídkakdy ale
bývá tato lhůta dodržena a průměrně dochází k časové prodlevě o 12
dní.
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Robert Pelikán chce zjednodušit osobní bankrot
Statisíce lidí, kteří se v Česku chytli do takzvané dluhové pasti a dosud
neměli šanci se z ní dostat, mají dostat naději na nový životní start.
Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Roberta Pelikána připravilo

"Systém CESR nám velmi
pomohl a přináší nám
takřka každodenní
podporu naší práce.
Jsme obchodní firma a
často musíme řešit
problém, zda umožnit
klientovi nákup na
fakturu. Solidního klienta
bychom neradi urazili, ale
také bychom neradi
naletěli klientům, kteří
nejsou schopni dostát
svým závazkům. V tom
nám vynikajícím
způsobem pomáhají
ratingové karty. Často
také používáme prokliky
do různých rejstříků a
křížová porovnání osob,
abychom zjistili
kompetentnost osob
zastupujících danou
firmu. I naši klienti jsou
často zaujati tím, co o
nich CESR vypovídá a
často se setkáváme s
prosbou o vytištění
ratingové karty. "
REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody AEROSPACE
a.s.
Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
L & M nápoje s. r. o.
KOMA MODULAR s. r. o.

novelu insolvenčního zákona, která má lidem výrazně zpřístupnit
oddlužení, tedy takzvaný osobní bankrot. Pokud by změna prošla, mohli
by lidé nezvladatelné dluhy od roku 2018 splatit, i když by věřitelé –
nejčastěji banky a úvěrové společnosti – v extrémním případě nedostali
ani korunu. Výměnou za to by ale dlužník musel procházet osobním
bankrotem déle než nyní. Podmínky pro osobní bankrot je podle Pelikána
potřeba změnit, protože v Česku jsou statisíce lidí, kteří se při
dosavadních pravidlech nemohou nikdy zbavit dluhů. Statisíce lidí, kteří
se v Česku chytli do takzvané dluhové pasti a dosud neměli šanci se z
ní dostat, mají dostat naději na nový životní start.

Krahulík – MASOZÁVOD
Krahulčí, a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.
Repromat, a. s.
SATT a.s.
SMERO, spol. s.r.o.
TROST AUTO SERVICE
TECHNIK spol. s.r.o.
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