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TIP

Taky Vám zabírá spoustu
času kontaktovat
dlužníka a vytvářet
dopisy s upomínkou
platby?
Máme pro Vás skvělou
pomůcku.
Stáhněte si zdarma vzory
upomínek od 1. až po 3.,
každou v mírné i ostřejší
variantě. Reakce dlužníka
bude rychlá a Vy budete
mít o starost méně. Naše
vzory najdete na úvodní
stránce v Návodech a
postupech: "Péče o
pohledávky".
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 487 280
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

997 577
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

69 192
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

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

04/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

2 037

103 233

Celkem
273 081

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
Úpadků v Insolvenčních řízeních

19

7 820

Vstupů do Likvidace

1 310

57 580

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 605

1 628 386

99 710

6 031 846

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

insolvenční návrhy
u společností

Zjištění dluhů v registru dlužníků

521

69 192

v roce 2017

8 981

Zjištění exekuce

869

103 233

v roce 2018

2 433

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

349

15 215

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

248

v roce 2018

44

Pětina českých firem a podnikatelů už čelila insolvencím
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

Platební morálka českých firem patří k nejhorším v Evropě
Splatnost faktur daleko za hranou toho, co je ještě ekonomicky
přijatelné, musí běžně akceptovat české firmy. Místo 55 dní, na něž
jsou ještě bez problémů ochotné kývnout, běžně kvůli tvrdému
konkurenčnímu boji umožňují svým zákazníkům zaplatit až za 75 dní.
Výjimkou ale nejsou ani případy, kdy si podnikatelé dohodnou splatnost
faktur v rozmezí 90 až 180 dní. Ukázal to průzkum společnosti Intrum
Justitia a Komory certifikovaných účetních.
celý článek »

K některým aspektům českého a německého mezinárodního
insolvenčního práva
Evropské mezinárodní insolvenční právo je aktuálně upraveno v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení ze dne
20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). V případě
postupu dle Nařízení je v důsledku jeho přímé aplikovatelnosti vyloučeno
použití vnitrostátních právních norem v dané oblasti úpravy. Uvedené se
týká i kolizních norem mezinárodního práva soukromého členských států
Evropské unie v oblasti insolvenčního řízení. Cílem tohoto příspěvku je
stručné představení a srovnání některých důležitých aspektů této právní
úpravy, zakotvených v Nařízení a v právních normách České republiky a
Německa.
celý článek »

Investor pro vaši společnost - jeden profesionál nebo desítky
drobných
Ve vývoji mnoha společností, ať už s dlouhou historií nebo v raném
stádiu podnikání, které hodlají rozšířit svoji produktovou řadu,
expandovat do zahraničí nebo jen investovat do dalšího vývoje,
přichází okamžik, kdy je vhodné anebo i nutné vyhledat vnější zdroje
pro realizaci plánovaných kroků a rychlejší rozvoj. Pak právě Private
Equity vč. Venture Capital, jako investice soukromého kapitálu do
veřejně neobchodovatelných společností, nabízí těmto podnikatelům
zajímavější a přístupnější řešení v porovnání s úvěrováním ze strany
bankovních institucí.

David Morkus - jednatel
společnosti ve firmě
MORKUS Morava s.r.o.
"Dobrý den, velice rád
Vám chci poděkovat za
výborný, profesionální a
vstřícný přístup k
zákazníkovi. (Škoda, že
to tak nefunguje všude.)
Celkově je Váš systém
velice dobře zpracovaný,
tak se mi těžko říká, co
je největší přínos. Ale
vzhledem k tomu, ž e
jsme nevyužívali adresář
firem, tak je to právě
on."
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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