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TIP

Prohloubili jsme pro Vás
informace ohledně sídla

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

firmy. Nyní v Křížové
kontrole CESR rating
najdete volbu Subjekty
na adrese. Ta na jeden
klik odhalí, kolik firem se
na adrese nachází a
jaký je jejich poslední
zjištěný rating. Po
stisknutí ikony Mapy
můžete také ověřit, jestli
je daný počet subjektů
na stejné adrese reálný,
nebo zda se jedná o
fiktivní firmy.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 406 597
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

156 608
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

63 754
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

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

96 340
06/2017

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

3 636

255 456

40

7 609

967

45 576

3 177

1 562 880

88 670

5 079 993

1 006

63 754

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

Celkem

Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce

888

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

391

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

11 516

v roce 2017

5 648

96 340
10 926

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

151

Rozšíření Křížové kontroly
Nově Vám Hlídací pes umí zjistit dluhy na zdravotním pojištění nejen u
Všeobecné zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ale i u
Oborové zdravotní pojišťovny. Také si můžete zvolit, zda Vás zajímá i průběh
zvyšování tohoto dluhu. Pokud dluh do jednoho milionu korun překročí hranici
50 000 Kč a jejich násobků, přijde Vám o tom upozornění. Stejně to funguje i u
dluhů nad milion, kde je hranice 250 00 Kč. Takto je ošetřeno úměrné
navyšování dluhu o penále, které se připočítává pravidelně. Pokud chce využít
plné verze systému a ošetřit si tak své podnikání, neváhejte volat naši
klientskou linku na čísle 530 501 950.
V týdnu od 3. 7. do 9. 7. 2017 čerpá pracovní kolektiv CESR řádnou dovolenou.
V případě neodkladných záležitostí, prosím, pište na info@cesr.cz.

ŘEKLI O NÁS

Nejčastější dotazy
Co dělat, pokud se mi nezdaří přihlásit do systému?
Pokud uvidíte chybové hlášení Překročen limit počtu přístupů, tak:
se nelze přihlásit jelikož systém u každého účtu hlídá počet současných
přístupů v rámci Vašeho tarifu. V systému jsou pravděpodobně
přihlášení jiní uživatelé. Doporučujeme se po každém opuštění systému
odhlašovat. Pokud jste pod svým heslem přihlášeni na jednom počítači,
systém vám nedovolí přihlásit se pod tímtéž heslem na jiném, dokud na
prvním nedojde k automatickému odhlášení z důvodu nečinnosti – po
120 minutách. Po uplynutí tohoto intervalu se opět můžete přihlásit na
kterémkoliv počítači.
Pokud uvidíte chybové hlášení Přihlášení se nezdařilo, tak:
jste pravděpodobně zadali chybně login nebo heslo. Pokud ne,
kontaktujte telefonicky zákaznickou péči. Rádi s Vámi proberou další
možnosti řešení.

Daniel Šabat - obchodní
ředitel společnosti RIM
CZ s. r. o.
"Systém CESR
používáme na
monitorování bonity
našich obchodních
partnerů v České
Republice. Využíváme
hlavně službu CESR
rating, která se nám
velmi osvědčila při
stanovování hodnoty
dodavatelského kreditu,
který můžeme
poskytnout svým
odběratelům."

Zajímavé články
REFERENCE

DPH: Firem trestaných obstavením majetku přibývá
Mnoha firmám se už nevyplatilo podceňovat kontrolu svých dodavatelů.
Přenesená daňová povinnost je v současnosti jedním z hlavních rizik
podnikání. Počet zajišťovacích příkazů, kdy je – pouze na základě
podezření z podvodu – možné ještě před vyměřením daně obstavit
podnikatelům účty či majetek, roste. Smyslem je bránit daňovým
podvodům, řadu firem toto opatření může zlikvidovat. Jednou ze
společností, která soudní spor proti finančnímu úřadu v minulém roce
vyhrála, je Českomoravská olejářská. Té finanční správa zablokovala
bankovní spojení a zabavila veškeré zboží, ale majetek jí zatím
nevrátila. Firma ani nebyla nijak odškodněna. Daňová kontrola zde
probíhá znovu.
celý článek »

Státní tržiště zakázek bude za rok poviné
Používání Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání
veřejných zakázek bude pro státní úředníky povinné od 1. července
příštího roku. Ministři tak nepodpořili variantu, podle které by se
povinnost u zakázek malého rozsahu měla týkat státních institucí už od
začátku letošního července. NEN má nahradit nynější elektronická
tržiště. Od dubna platí, že všechny organizační složky státu a centrální
zadavatelé musí s dodavateli zakázek komunikovat výhradně
elektronicky. Od 18. října 2018 bude elektronizace veřejných zakázek
povinná pro všechny ostatní zadavatele.
celý článek »

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.
Hošek Motor a. s.
L & M nápoje s. r. o.
KOMA MODULAR s. r. o.
Krahulík – MASOZÁVOD
Krahulčí, a. s.
Podravka - Lagris a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
SATT a.s.
VEBA, textilní závody a. s.
Vraník s. r. o.
Wotan Forest, a. s.
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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.

