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Během roku 2016 jsme
pro Vás monitorovali 142
000 firem a upozornili
Vás na 41 000 změn, ke
kterým došlo. Každý

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

měsíc přibývá zhruba tisíc
nových dluhů do registru
dlužníků CESR. Využijte i
další funkce, které
nabízíme.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 352 834
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

142 118
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

58 762
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

81 646
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

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

12/2016
2 589

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

Celkem

insolvenční návrhy
u společností

239 280

31

7 388

v roce 2016

11 443

802

39 240

v roce 2017

6

3 145

1 524 652

zjištěné úpadky
u společností

119 259

4 303 917

Zjištění dluhů v registru dlužníků

1 037

58 762

Zjištění exekuce

1 157

81 646

v roce 2016

313

618

8 512

v roce 2017

0

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

Státní rozpočet je na cestě k nejlejpšímu výsledku
Neustále se snažíme vylepšovat naše služby, aby využívání systému CESR
pro Vás bylo co nejefektivnější. V roce 2016 jsme Vás upozornili e-mailem
na 41 000 změn a rozeslali Vám více než 650 sms zpráv s důležitými
upozorněními u firem, které Vás zajímají. V našem registru dlužníků
najdete přes 58 000 záznamů a každý měsíc přibývají další stovky dluhů.
Během roku 2016 přibylo 9 000 náhledů do Centrální evidence exekucí,
které máte bezplatně k dispozici jen u nás.
V rámci dalšího zkvalitňování služeb jsme pro Vás na konci roku 2016
vylepšili vyhledávání v Adresáři firem. Chcete si najít obchodní partnery,
kteří jsou na českém trhu již 10 let nebo mají rating A+? Nyní tuto možnost
máte! Přihlaste se do systému a vyzkoušejte naše novinky. K výstupu z
Adresáře firem můžete získat i kontaktní údaje včetně telefonních čísel a
webů na dané společnosti. Některé služby jsou zdarma v rámci Vašeho
tarifu, zbylé je nutné doplatit si zvlášť. Jsme velmi rádi, že i vy přispíváte
svými informacemi ke zlepšování podnikatelské situace v České republice.
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v roce
2017.

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Petr Jánský - jednatel
společnosti STAVEBNINY
A ATELIÉR FASÁD, s.r.o.

Pokut za kontrolní hlášení je málo
Jelikož od začátku roku 2016 bylo podáno na tři miliony kontrolních
hlášení od více než půl milionu plátců DPH, zásadnější problémy nastaly
jen v každém sedmnáctistém případě. Jak ovšem ukazují data z finanční
správy, tuzemští podnikatelé se s kontrolními hlášeními naučili žít a
odevzdávají je včas a dobře vyplněná. Takže berní úředníci v podstatě
nemusí vůbec sahat k pokutám a trestům. Kontrolní hlášení musí od
roku 2016 podávat všichni plátci DPH, kterých je přes půl milionu. Firmy
výkazy elektronicky posílají každý měsíc, živnostníci podle výše svého
obratu buď čtvrtletně, nebo také měsíčně. V podstatě jde o
zjednodušený přehled přijatých i vydaných faktur, které pak speciální
program na serverech finančního úřadu může porovnávat, a odhalovat
tak možné úniky.
celý článek »

Hlavní právní novinky v roce 2017
Rok 2017se ponese ve znamení změn v soukromém právu. Očekávaná
je třeba velká novela zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Do
života firem pak významně zasáhne novela zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob. Zjednodušení práce insolvenčních
soudů a přesunutí části jejich agendy na insolvenční správce prosazuje
novela insolvenčního zákona. Zákon má nově více chránit adresáty
šikanózních insolvenčních návrhů a ruší automatickou publicitu všech
návrhů. Soudy budou nově moci podezřelý návrh před samotným
zveřejněním v rejstříku předběžně posoudit a zneužívající návrh přímo
odmítnout. Druhá novela insolvencí, která míří do Legislativní rady
vlády, má zase umožnit dostupnější oddlužení i pro ty, kteří by na něj
za současných podmínek nedosáhli.

"Systém CESR
používáme několik let.
Jeho ratingové karty
využíváme k informacím o
odběratelích, kteří chtějí
bezhotovostní odběr. Již
několikrát jsme museli
takového zákazníka
odmítnout právě kvůli
nízkému ratingu. Kromě
toho úspěšně používáme
hlídacího psa, který nám
podává rychlé informace
o změnách v
hospodaření a i
legislativě u vybraných
odběratelů. U
problematických
zákazníků z období před
zakoupením systému
sleduje za nás CESR
všechny změny v
insolvenčních a
exekučních řízeních.
Systém má i několik
dalších funkcí, které
zatím využíváme jen
málo nebo vůbec.CESR
mohu každému
doporučit."
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V novém roce porostou mzdy ještě rychleji
Máloco trápilo letos firmy v Česku tolik, jako nedostatek pracovníků.
Přibývalo tak kuriózních historek, jak se zaměstnavatelé snaží najít
nové lidi. Jako v případě přepravní společnosti Arriva, která v létě

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody AEROSPACE
a.s.

investovala do letákové kampaně v obchodech Kaufland, aby přilákala
za volant tamní prodavačky. Od řady českých zaměstnavatelů i
analytiků ale současně zaznívá, že v příštím roce už poptávka po
nových pracovnících začne klesat. Hlavně kvůli zpomalující průmyslové
výrobě a ochlazující domácí spotřebě. Z nynější přetahované o lidi mají
užitek samotní zaměstnanci. Po letech stagnace jim začaly výrazně
stoupat platy. Za celý rok v průměru o 4,5 procenta. Rychleji, o více
než pět procent, rostla takzvaná mediánová mzda. Ještě lepší by v
tomto ohledu mohl být příští rok. Shodují se na tom analytici, odbory i
někteří zaměstnavatelé, jež HN oslovily. Průměrný hrubý plat podle nich
vyroste v průměru až o šest procent na necelých 29 tisíc korun.
celý článek »

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.
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.

Sofis partner, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
tel.: +420 530 501 935 | e-mail: info@sofispartner.cz | web: www.sofispartner.cz

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.

