NEWSLETTER

09 | 17

TIP - Hlídací pes

Hlídáte Vaše společnost
platební morálku svých
dodavatelů? Kontrolujete při
úhradě každé faktury, zda je
dodavatel spolehlivým plátcem
DPH a zda hradíte opravdu na
zveřejněný účet vedený v
registru DPH? Náš dnešní tip
zní: nepodceňujte riziko
dvojího zaplacení DPH,
zadejte si do programu Hlídací
pes také subjekty svých
dodavatelů, náš pes převezme
část Vašeho podnikatelského
rizika a každou takovou
zjištěnou změnu Vám dá
vědět.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 421 330
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

158 191
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

65 026
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

99 037

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

08/2017

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

1 311

258 047

23

7 678

Vstupů do Likvidace

1 193

47 664

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 942

1 581 512

111 383

5 288 459

863

65 026

1 006

99 037

365

11 758

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce
Zjištění nespolehlivého plátce DPH

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

11 517

v roce 2017

6 533

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

191

Převolit insolvenčního správce se stává prakticky nemožné
Cílem služeb CESR je přinášet Vám, jejich uživatelům, co nejvíce
informací v přehledné formě na jednom místě, čímž chceme šetřit
Váš drahocenný čas. Vzhledem k poměrně krátkým lhůtám v
insolvenčním řízení je potřeba mít co nejrychleji informace pro
možnost realizace svých práv. Zjištěné změny, které umí program
„Hlídací pes“ u zadaných subjektů monitorovat, včetně hlídání změn
v insolvenčním řízení, Vám zasíláme prostřednictvím e-mailu. V
návaznosti na zaslané informace Hlídacím psem a usnadnění další
práce s pohledávkami, jsme pro Vás připravili pár vylepšení. Naši
programátoři dokončili úpravy detailů insolvencí, se kterými se
můžete shledat v ratingové kartě v záložce „Insolvenční rejstřík“ a
ve vyhledávání v systému CESR v záložkách „REJSTŘÍKY“ a
„INSOLVENCE“.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Nejčastější dotazy
Co je "Rating" a z čeho se zkládá?
Rating českých ekonomických subjektů – hodnotí všechny právní formy
obchodních korporací v ČR. Rating se generuje na základě unikátního
algoritmu, který sestavuje výsledný rating na základě souboru
vybraných kritérií pocházejících z mnoha zdrojů. Mezi tato kritéria patří
například skutečnosti ohledně statutárních orgánů a společníků
předmětné obchodní korporace, insolvenčního řízení, registru
pohledávek, výsledků ekonomické analýzy, bankrotního INDEXU IN05,
ověření aktivity atd. Prověřovaný subjekt může dosáhnout jednoho ze
14. stupňů ratingu. Rating je vygenerován během pár vteřin a
představuje indikátor, který jasně naznačuje, v jakém stavu se subjekt
nachází a jaká míra rizika vyplývá z případné spolupráce s ním.

Zajímavé články
Zaměstnanci firem v insolvenci dostanou plat od státu i po
27 měsících
Stát bude déle chránit zaměstnance velkých firem, které se ocitnou v
insolvenci. Ti jsou nyní chráněni tři měsíce před vyhlášením insolvence
a tři měsíce po něm. Pokud jim firma v tomto období přestane vyplácet
mzdu, dostanou tři platy od úřadu práce. Ten pak peníze vymáhá od
zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní
navrhuje, aby se u velkých firem tato doba prodloužila o dva roky.
Pracovníci by tak byli chráněni 27 měsíců od chvíle, kdy na jejich
společnost byla vyhlášena insolvence. Nárok by měli nadále na tři platy
od úřadu práce. Každý zaměstnanec si může určit, za které měsíce
chce mzdu vyplatit. Nejvyšší částka však nesmí překročit 1,5 násobek
průměrné mzdy, tedy 41 384 korun.
celý článek »

Rychle rostoucí ekonomika snižuje zadlužení Česka
Robustní růst ekonomiky o 4,5 procenta naznačuje, že by relativní dluh
mohl klesat rychleji, než předpovídala prognóza ČNB. A to jak díky
vyššímu výběru daní, tak díky vyššímu HDP, ke kterému se absolutní
dluh přepočítává. Tuzemská ekonomika by proto brzy mohla patřit mezi
tři nejméně zadlužené státy Evropské unie. Politici ale tuto příležitost
mohou promarnit zvyšováním výdajů, obávají se ekonomové.
celý článek »

Martina Gieselová –
jednatelka GRM Systems
s.r.o.
"Systém CESR
shledáváme pro naši
společnost velmi
užitečným z důvodu:
Sledování změn u našich
stávajících zákazníků a
dodavatelů, tj. jsme
neustále v obraze o tom,
co se děje
Rozhodování o
poskytnutí splatnosti
zákazníkům na základě
CESR ratingu, máme
vyzkoušeno, že to
funguje, tj. firma s
dobrým ratingem
pohledávky uhradí včas
Systém je pravidelně
aktualizován a vylepšován,
máme vždy aktuální
informace o novinkách."

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.
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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