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TIP

Setkali jste se někdy při
řešení pohledávek s
pojmem, který Vám byl
úplně cizí, a museli jste
vyhledávat na internetu,
co znamená? CESR Vám
pomůže!
V záložce "Můj účet"
najdete "Návody a
postupy", kde se nachází
kromě jiných pomůcek i
"Slovníček pojmů".
Najdete zde vysvětleny
výrazy jako například:
insolvenční správce,
incidenční spor, konkurs
po zrušení, moratorium
a důležité pojmy, které
se týkají řešení
pohledávek.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 495 444
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

97 928
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

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

05/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

2 083

Úpadků v Insolvenčních řízeních

275 189

16

7 836

Vstupů do Likvidace

1 316

58 964

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 099

1 634 529

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

69 761

Celkem

99 301

6 138 638

Zjištění dluhů v registru dlužníků

571

69 761

Zjištění exekuce

732

103 689

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

441

15 656

zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

103 689
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2017

8 983

v roce 2018

3 100

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

248

v roce 2018

58

Firmy odpovídají za více než 260 trestných činů, nedávno to bylo 85.
Vodítko nabízí místopředseda ÚS
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim platí v České republice sice již více než šest let, stále ale
platí za velkou neznámou. Řada jeho paragrafů je totiž
nejednoznačných a právníci se přou o to, na jak široký okruh
problémů může předpis dopadnout. Další vodítko teď nabízí
místopředseda Ústavního soudu a profesor trestního práva
Jaroslav Fenyk, který napsal společně s advokáty Ladislavem
Smejkalem a Irenou Bílou aktuální knižní komentář. Připomínají
v něm rovněž to, že firmy dnes odpovídají za daleko více
trestných činů než dříve.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Ing. Konečný Kamil,
obchodní ředitel ve firmě
AKUTERM SKLO a.s.

Absurditou roku 2018 je zadržování odpočtů DPH
Podle údajů Finanční správy se jedná o pár miliard korun. Podnikatelům
to ale vadí! Je jasné, že podvody je třeba odhalovat, jsou tu ale firmy,
kterým jsou dlouhé měsíce nebo roky zadržovány nemalé peníze, což
může vést ke značným problémům. Potvrdilo to letošní hlasování o
největší byrokratický nesmysl - Absurdita roku 2018. Třeba kvůli
případným pochybnostem ohledně jedné transakce váznou podnikateli
prostředky na účtu finančního úřadu v souvislosti s celou řadou dalších
nesporných obchodních případů.
celý článek »

Jak se vyhnout odpovědnosti za nezjištěnou přihlášenou
pohledávku?
Insolvenční zákon od počátku své účinnosti stanovuje velice přísnou (někdy
se uvádí drakonickou) odpovědnost za přihlášenou pohledávku. Postupně
došlo k určitému zmírnění odpovědnosti, ovšem i za stávající úpravy je
stále možné, že jako věřitel přihlásíte do insolvenčního řízení svou
pohledávku a skončíte s povinnosti do majetkové podstaty naopak určitou
částku platit. Takový scénář lze obecně vyloučit tím, že práva spojená s
pohledávkou nebudete vykonávat. Co se ovšem za vykonávání či naopak
nevykonávání těchto práv považuje, osvětlil Nejvyšší soud ČR až nedávno.
celý článek »

V poslední době jsem
velice častým uživatelem
a navíc nadmíru
spokojený uživatel.
Největší přínos vidím v
tzv. „hlídacím psu“, kdy
jsme bezodkladně
informování o jakékoliv
změně u našich
odběratelů, resp. firem,
které máme zadány pod
dohledem „psa“.
Nejvíce nám to pomohlo,
co se týče včasného
přihlášení do
insolvenčního řízení a
navíc můžeme sledovat
majetkové, personální
změny našich odběratelů
a včas na ně reagovat .
Také oceňujeme zasílání
informací o průběhu
insolvenčního řízení či
nahlížení do centrální
evidence exekucí.
Závěr: systém CESR
mohu vřele doporučit
REFERENCE

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších
evropských zemí
Od jara letošního roku je český obchodní rejstřík součástí tzv. BRIS
(Business Registers Interconnection System), který propojuje obchodní
rejstříky evropských zemí. Systém umožňuje získat údaje o všech
kapitálových společnostech v celé Evropské unii a zjednodušuje
předávání informací mezi obchodními rejstříky členských státu
Unie.Všechny společnosti s ručením omezením a akciové společnosti
(respektive národní formy, které těm českým odpovídají) může široká
veřejnost vyhledávat na portálu evropské e-Justice.
celý článek »

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.
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