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TIP

Vylepšili jsme pro Vás
Adresář firem!

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

Zajímá Vás, kolik je v
České republice
akciových společností
nebo firem s obratem
nad jednu miliardu Kč či
firem ve Vašem okrese
nebo kraji? Využijte náš
Adresář firem, kde tuto
informaci nově zjistíte po
rozkliknutí jednotlivých
filtrů v sekci vyhledávání.

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

96 340
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

07/2017

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

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

3 636

Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce

888

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

391

96 340

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

11 516

v roce 2017

5 648

zjištěné úpadky
u společností

10 926

v roce 2016

313

v roce 2017

151

Obhajoba zajišťovacích příkazů
Ministr financí Ivan Pilný (ANO) hájí kritizované zajišťovací příkazy nepřesnými
údaji. Nástroje k potírání daňových úniků, kterým však finanční úřady likvidují i
nevinné firmy, se zastává tím, že soudy tuto praxi zpravidla potvrzují. Většina
žalob přitom na soud teprve čeká.Na finanční správu se snáší kritika, že
postup, kdy firmě obstaví majetek a tím ji paralyzuje, nepoužívá jako krajní
prostředek v případě daňových podvodů, ale jako standardní nástroj, a to
leckdy bez důkazů. Pilný se finanční správy zastává a ubezpečuje, že
nedochází k nadužívání zajišťovacích příkazů.Podle informací Odvolacího
finančního ředitelství, které u soudu vystupuje jako žalovaná strana, jich bylo
180. Komora daňových poradců upozorňuje, že nesedí ani bilance soudních
sporů.
celý článek »
ŘEKLI O NÁS

Nejčastější dotazy
Petr Černý - jednatel
firmy AC ALIMAX, s.r.o.

Jak nahlásit dlužníka?
Zvolte záložku „DLUŽNÍCI“ a v menu položku „Nahlásit dlužníka“. V
zobrazeném formuláři zadejte IČ dlužníka, dlužnou částku, datum
splatnosti a další požadované údaje. Před kliknutím na tlačítko Uložit
ještě vyberte způsob, jakým se záznam zobrazí ostatním uživatelům
systému CESR. Máte tři možnosti:
Spolupráce (SP) – pohledávka bude viditelná pro ostatní
uživatele s příznakem, že se hledají další věřitelé pro
spolupráci na společném postupu vůči danému dlužníkovi.
Zveřejnění (ZV) – pohledávka bude viditelná pro ostatní
uživatele s příznakem zveřejněného věřitele.
Bez příznaku – informace o věřiteli nejsou viditelné

"Pomohl nám obecně
vyvarovat se
nespolehlivých zákazníků
a následného dopadu
jejich platební morálky
na naši firmu. Velké
pohodlí je potom
upozornění e-mailem, že
v tom nemusím denně
ležet a kontrolovat."

REFERENCE

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

Zajímavé články
Přehřátá ekonomika začíná pálit
Tuzemské ekonomice se daří. Silný hospodářský růst v letošním 1.
čtvrtletí a skvělá květnová data za průmysl či maloobchod jsou
orámovány příznivou revizí starších údajů o HDP. Růst za rok 2015 podle
zpřesněných statistických údajů dosáhl 5,4 procenta, zatímco původní
odhady uváděly "jen" 4,6 procenta. Ekonomika se zjevně nachází nad
svým potenciálem, což na trhu práce vede k nedostatku zaměstnanců,
a vzniká tak barié¬ra pro další expanzi firem. Růst mezd zrychluje a
jádrová inflace je historicky nejvýš.
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Co pro firmy znamená novela insolvenčního zákona?
Je třeba zdůraznit, že změny, které novela přináší, se týkají také
insolvenčních návrhů podaných před 1. červencem 2017. To znamená,
že se novými předpisy budou řídit všechna insolvenční řízení, která
budou zahájena po 1. červenci 2017. Veškerá právní jednání, která se
uskuteční ještě před vstoupením novely v účinnost, zůstávají nadále v
platnosti. To se týká především podaných insolvenčních návrhů a všech
rozhodnutí vydaných insolvenčním soudem a insolvenčním správcem
před 1. červencem 2017.

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.

