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TIP

Potýkáte se s fakturami po
splatnosti a s dlužníky, se
kterými není rozumná řeč?
Neváhejte využít náš
Registr dlužníků CESR a
takového partnera nahlásit.
Více informací o prevenci
pohledávek, upomínkovém
procesu a řešení
nesplacených faktur se
dozvíte na hlavní stránce
služby CESR v sekci Péče
o pohledávky.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 503 869
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

98 013
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

70 357
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

104 214
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

06/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

1 994

277 200

16

7 853

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

1 024

60 038

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 847

1 639 147

93 356

6 228 523

Zjištění dluhů v registru dlužníků

606

70 357

Zjištění exekuce

775

104 214

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

511

16 196

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2017

8 986

v roce 2018

3 732

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

248

v roce 2018

72

Mezi českými podniky přibývá dlužníků, nesplácejí přes miliardu
Dluh českých firem u bank i dalších finančních institucí přesáhl
koncem prvního čtvrtletí 2018 190 miliard korun. Nejhůře
splácejí své úvěry podniky, které sídlí v Praze. Celkový dluh
českých obchodních společností se u nebankovních finančních
institucí oproti počátku roku 2017 zvýšil o 18,9 miliardy na
146,5 miliard.
Firem, které si půjčují, za rok výrazně přibylo – a to o 11,4
procent. Zadlužených je už 67 877 podniků. Průměrná výše
dluhu na jednu společnost je aktuálně 2,2 milionu korun.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Naše ekonomika nesmí stát na modelu Bangladéš, řekla
ekonomka v Rozstřelu
České hospodářství je na tom nejlépe v posledních deseti letech.
Pomalu se však začíná zastavovat a poměrně rychle pomine, řekla
ekonomka Ilona Švihlíková v Rozstřelu. To, jak se bude dál vyvíjet,
závisí podle ní i na vývoji obchodní války a hrozícím clům na automobily
dovážené do USA. Země patří díky růstu HDP i nízké míře
nezaměstnanosti k ekonomickým tygrům v Evropské unii. „Myslím si, že
to poměrně rychle pomine. Ekonomika začíná pomalu zpomalovat,
přesto má stále krásný výkon,“ řekla v Rozstřelu ekonomka Ilona
Švihlíková
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Jak na exekuce: Ministerstvo spravedlnosti má nový web s
informacemi pro dlužníky i věřitele
Jak probíhá exekuční řízení? Jaká jsou práva manžela nebo manželky
dlužníka? Jaké má povinnosti věřitel? Jak vůbec předejít pádu do
dluhové pasti? Odpovědím na tyto otázky se věnuje nový webový
portál Ministerstva spravedlnosti. Na jednotlivých panelech stránek
najdou potřebné informace různí účastníci exekučního řízení. Hlavním
cílem stránek je zvýšit informovanost veřejnosti o právních úpravách
exekucí, ale také usnadnit orientaci dlužníků a dalších lidí v konkrétních
životních situacích.
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Mýty a omyly, které v současné době o GDPR panují
Platnost GDPR se blíží, jste si jistí, že vaše podnikání je n a t o
připravené? Podívejte se na 6 nejčastějších omylů, které pro nás shrnul
Radoslat Sedlák ze Softec CZ. V praxi se běžně setkávám s množstvím
nepochopení a mylných názorů týkajících se nařízení GDPR. Zvlášť nyní,
kdy roste nervozita z blížícího se termínu vstupu nařízení v platnost.
Namátkou z nich vybírám několik vskutku zajímavých:
„Mě se GDPR přece netýká“
Pokud máte klienty, zaměstnance nebo obchodní partnery, t a k s e s
velkou pravděpodobností mýlíte.

Jitka Bednářová
jednatelka ve firmě
DRAKEM, s.r.o.
Používáním systému CESR
jsme zásadně omezili
poskytování svých služeb
„neplatícím“ klientům.
Na jednom místě a velice
jednoduše teď zjistíme,
jestli před uzavřením
obchodu, solidnost
partnera.Velice chválím
přehlednost a jednoduchý
způsob ovládání systému,
možnost rychlého ratingu,
což by při nahlížení do
jednotlivých rejstříků
zabralo spoustu času.“

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:

Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
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
Krahulčí, a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.
Repromat, a. s.
SATT a.s.
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