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TIP

K začátku nového roku
jsme pro Vás připravili
novinku v podobě grafu
křížových vazeb osob.
Naleznete ho v ratingové
kartě v záložce křížová
kontrola. Graf zobrazuje
vlastnické, majetkové a
personální vazby aktivní
nebo historické. Pro větší
přehlednost je zde
možnost přesouvat
jednotlivé prvky, měnit
měřítko grafu, případně
přepnout graf do režimu
celé obrazovky.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 479 124
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

97 229
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

68 670
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

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

102 691
03/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

2 037

Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem
271 030

10

7 801

Vstupů do Likvidace

1 281

56 269

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 839

1 622 819

98 646

5 932 136

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků

598

68 670

Zjištění exekuce

824

102 691

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

265

14 845

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2017

8 972

v roce 2018

1 780

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

248

v roce 2018

31

Šikanózní insolvenční návrh a pověst právnické osoby
V obchodní praxi často dochází k situacím, kdy věřitel řeší
uspokojení své pohledávky prostřednictvím podání insolvenčního
návrhu na dlužníka, ačkoli podmínky k podání takového návrhu
objektivně nejsou splněny, popřípadě podáním takového návrhu
pro případ neuspokojení pohledávky dlužníkovi „vyhrožuje“.
Samotné podání insolvenčního návrhu přitom může mít pro
dlužníka zcela zásadní důsledky v podobě poškození jeho dobrého
jména, pověsti a obchodní image dlužníka. např. v důsledku ztráty
důležitého obchodního partnera.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Finanční správa nedokáže firmám rychle říci, jestli se nedopouští
daňového úniku. Pak je za to často pokutuje, loni vybrala 189
milionů
Finanční správa se už několik let chlubí úspěšným bojem proti daňovým
únikům prostřednictvím takzvaných převodních cen.
Daňoví experti však upozorňují, že stát selhává jako poradce, a tak se
nadnárodní firmy přes veškerou snahu zdanit obchody mezi svými
pobočkami správně dostávají do problémů.
Pokud požádají finanční správu o takzvané závazné posouzení, čekají
na něj v průměru půl roku, výjimkou není ani roční lhůta. "Z čísel jasně
plyne, že finanční správa tuto funkci neplní. Závazná posouzení jsou
spíše slepou uličkou, kde mohou poplatníci zabloudit a hrozí jim, že
nenajdou cestu zpět," řekl daňový poradce Richard Jahoda.
celý článek »

Zahraniční dluh Česka vzrostl o stovky miliard za rok
Zahraniční dluh Česka ke konci loňska činil 4,372 bilionu korun.
Meziročně vzrostl téměř o 875 miliard, za čtvrté čtvrtletí se ale snížil o
65,6 miliardy korun. Dluh Česka vůči cizině odpovídá 86,7 procenta
hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které
dnes zveřejnila Česká národní banka.
Na soukromý sektor připadalo ke konci loňska z celkové zahraniční
zadluženosti 72,4 procenta. Zbývající část tvořily závazky veřejného
sektoru, mezi které se zahrnují dluhy vládního sektoru, subjektů s
majoritní účastí státu a závazky soukromých subjektů garantované
vládou.
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Finanční rezervu nemá polovina firem. Bez zakázek by dlouho
nevydržely
Tuzemským podnikům chybějí finanční rezervy a nemají krizový plán na
horší časy. Bez stabilních příjmů a zakázek by průměrná česká firma
fungovala nejdéle tři měsíce.
Vyplývá to z průzkumu Expobank, který banka uskutečnila mezi svými
klienty z řad malých i velkých firem. Přestože česká ekonomika roste,
polovina z oslovených podniků nemá dostatečné rezervy pro případ
ekonomického poklesu nebo výpadku zakázek.

Ing. Josef Papáček –
jednatel ve firmě Farma
Kaliště, s.r.o. 14. 2. 2018
"Systém CESR využívám
téměř pět let a jsem velmi
spokojen. Díky přehledným
ratingovým kartám mám
okamžitě přehled o stavu
současných i
potencionálních obchodních
partnerů. Velmi oceňuji
také službu hlídacího psa,
která hlídá vytipované firmy
a při jakékoli změně sytém
zašle vygenerovanou zprávu
emailem. O firmách je navíc
v databázích mnoho
informací, které mi
pomáhají v rozhodování,
zda s firmou obchodovat či
ne. Zkrátka jsem s tímto
systémem velmi spokojený
a vřele ho doporučuji."
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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