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TIP

Víte, že pro větší
vypovídající přehlednost
o dlužnících lze
zobrazovat i dluhy
registrované v řadě
dalších registrů a
současně i vedená
insolvenční řízení, která
jsou dalším zdrojem
ověřených dluhů. Lze
zobrazit i dluhy
vymazané v období
posledních dvanácti
měsíců.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 452 859
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

96 113
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

67 157
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

101 143
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

12/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

1 828

265 271

15

7 758

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

900

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

Celkem

insolvenční návrhy
u společností

52 582

2 715

1 603 602

78 898

5 650 861

Zjištění dluhů v registru dlužníků

505

67 157

Zjištění exekuce

562

101 143

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

529

13 764

v roce 2016

8 948

v roce 2017

0

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

247

v roce 2017

0

Nový „pavouk“ vazeb v křížové kontrole
K začátku nového roku jsme pro Vás připravili novinku v podobě
grafu křížových vazeb osob. Naleznete ho v ratingové kartě v
záložce křížová kontrola. Pro lepší orientaci v grafu můžete vypínat
a zapínat zobrazení aktivních a historických vazeb, a také je
filtrovat podle angažmá (vlastnické, majetkové a personální). Pro
větší přehlednost je zde možnost přesouvat jednotlivé prvky,
měnit měřítko grafu, případně přepnout graf do režimu celé
obrazovky. Kromě nového grafu vazeb připravujeme v nejbližší
době další vylepšení ratingové karty.

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
David Sklenář - vedoucí
obchodního oddělení STAP
a.s.

Promlčení z pohledu věřitele
Z pohledu věřitele je zásadní nedopustit, aby došlo k uplynutí promlčecí
lhůty, dlužník tím naopak získá zásadní nástroj právní obrany. Pro
věřitele je mimo jiné důležité vědět, že některá práva jsou z promlčení
vyloučena, promlčecí lhůta není vždy stejná, lze ji upravit, a že v
některých případech neběží. Od dlužníka lze navíc někdy plnění úspěšně
vymáhat i poté, co je právo promlčeno.Promlčení je upraveno v § 609 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Promlčení
nepodléhají všechna práva. Majetková práva se promlčují s výjimkou
případů stanovených zákonem.
celý článek »

"V minulosti jsme

vyzkoušeli různé pokusy,
jak odhalit předem
neefektivní firmy, ale CESR
nabízí jednoznačně nejlepší
a uživatelsky
nejkomfortnější systém.
Ideální je tzv. Hlídací pes,
kde vytipované firmy jsou
hlídány automaticky a při
jakékoliv změně systém
vygeneruje zprávu a pošle

Formuláře v oddlužení – co soudce, to názor
Ve třetím pokračování[1] miniseriálu „Co soudce, to názor“ se autoři
rozhodli věnovat problematice formulářů používaných v počáteční fází
řízení při řešení úpadku oddlužením. Novelou insolvenčního zákona[2]
došlo ke zrušení povinného přezkumného jednání konaného u
insolvenčního soudu. Přezkum pohledávek probíhá nově tak, že
insolvenční správce v seznamu přihlášených pohledávek uvede své
stanovisko k pohledávce a stanovisko dlužníka, které zjistí při osobním
jednání s dlužníkem. Poté insolvenční správce vyhotoví tzv. Zprávu o
přezkumu. Tuto společně s dalšími dokumenty předkládá insolvenční
správce insolvenčnímu soudu, a to na stanovených formulářích, které
jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva spravedlnosti.
celý článek »

Nedostatek pravomoci rozhodčího soudu a přezkum obecnými
soudy
V dnešní době často hledají potenciální věřitelé jiné možnosti, jak
vymáhat případné pohledávky rychlejším způsobem, než jaký slibuje
tradiční soudní řízení, s ohledem na běžnou délku sporů. Jednou z
takových možností je rozhodčí doložka, na jejímž základě bude spor
probíhat u rozhodčího soudu, případně u rozhodce ad hoc. Může se
ovšem stát, že rozhodčí doložka bude neplatná, případně bude shledán
nedostatek pravomoci rozhodce z jiného důvodu. Jaké možnosti má
věřitel, který s takovým rozhodnutím rozhodce nesouhlasí?

e-mailem. O každé firmě je
v databázi hodně informací,
takže si můžeme detailně
rozebrat firmu, jak si vedla v
minulosti, jak si vede v
současnosti atd."
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.
Krahulík – MASOZÁVOD
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