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TIP

Zajímá Vás, kolik je v
České republice akciových
společností nebo firem s
obratem nad jednu miliardu
Kč či firem ve Vašem
okrese nebo kraji? Tuto
informaci zjistíte po
rozkliknutí jednotlivých filtrů
v sekci vyhledávání.
Přihlaste se do Vašeho
účtu nebo volejte naši
klientskou linku, kde Vám
rádi poskytneme více
informací.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 527 143
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

99 125
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

71 723
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

105 116

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

09/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

1 565

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

Celkem

7

7 896

1 100

63 623

2 295

1 652 809

93 779

6 507 393

Zjištění dluhů v registru dlužníků

430

71 723

Zjištění exekuce

543

105 116

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

352

17 533

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

282 408

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2017

8 994

v roce 2018

5 331

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

249

v roce 2018

104

Deset let od velké krize: ekonomice se daří. Zatím
Od ekonomické krize, která připravila o práci desítky milionů lidí po
celém světě, mezi nimi i statisíce Čechů, uplynulo deset let.
Odborníci varují před jejím opakováním. Sbalte si věci a zítra už
nemusíte chodit. Věta, která děsí většinu zaměstnanců. V pondělí
15. září 2008 ji uslyšeli i zaměstnanci americké banky Lehman
Brothers, jež právě zkrachovala. A odstartovala krizi, která
postihla celý svět. ejí počátky je nutné hledat už dávno předtím,
konkrétně v situaci na americkém hypotečním trhu, kdy banky
půjčovaly téměř každému, kdo si zažádal. Mnoho úvěrů tak nebylo
kryto dostatečnými příjmy.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Třetina firem splácí faktury pozdě. Platební morálka se ale
zlepšuje
Mezi podnikateli a menšími firmami byla v prvním pololetí letošního roku
uhrazena po splatnosti téměř třetina faktur. Ve srovnání s loňským
rokem nicméně pozdě zaplacených faktur ubylo. Údaje vyplývají ze
statistik nejrozšířenější fakturační aplikace iDoklad, kterou využívají i
podnikatelé na Slovensku. Tam je platební morálka podnikatelských
subjektů ještě o něco horší. Podíl faktur uhrazených po splatnosti tam
letos činil 38 %, loni dokonce 44 %. Čeští podnikatelé se polepšili.
Ukazují to agregovaná data společnosti Solitea Česká republika, jež
poskytuje podnikům online fakturační systém iDoklad.
celý článek »

Jak na pohledávky dlužníků před uplatněním u soudu?
Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nezaplaceným pohledávkám, je
opatrnost – pečlivý výběr smluvního partnera a použití zajišťovacích
nástrojů. Pokud i přesto nastává situace, že dlužník neplatí a
pohledávku bude nutno uplatnit soudní cestou, přinášíme několik tipů,
na co si dát pozor. Při uplatnění pohledávky soudní cestou je nutné mít
obchodní případ řádně zdokumentovaný. Navrhovatel totiž při podání
žaloby na zaplacení dlužné částky nese tzv. břemeno tvrzení a břemeno
důkazní.
celý článek »

Rozhodování o nákladech řízení při částečném zastavení exekuce
Jediným způsobem, kterým se může sám povinný efektivně bránit
nařízené a prováděné exekuci na jeho majetek, je návrh na zastavení
exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále též jen
„EŘ“). V úzké souvislosti s rozhodováním o (ne)zastavení exekuce je
též rozhodování o nákladech exekučního řízení, které na straně jedné
vznikly účastníkům řízení (tedy povinnému a oprávněnému) a na straně
druhé též exekutorovi. Ačkoliv se názor judikatury na mnohé otázky v
této oblasti rozděluje i v případě „běžného zastavení“ exekuce, autoři
tohoto textu se pokouší zaměřit na specifická úskalí rozhodování o
nákladech exekuce při toliko částečném zastavení exekuce, tedy v
situaci, kdy dochází k zastavení exekuce jen pro část vymáhané
povinnosti.
celý článek »

Mgr. Michael Dvořák –
jednatel společnosti D & V
technika s.r.o.

"Systém CESR.CZ nám velmi
pomohl a přináší nám takřka
každodenní podporu naší
práce. Jsme obchodní firma a
často musíme řešit problém,
zda umožnit klientovi nákup na
fakturu. Solidního klienta
bychom neradi urazili, ale také
bychom neradi naletěli
klientům, kteří nejsou schopni
dostát svým závazkům. V tom
nám vynikajícím způsobem
pomáhají ratingové karty.
Často také používáme
prokliky do různých rejstříků a
křížová kontrola porovnání
osob, abychom zjistili
kompetentnost osob
zastupujících danou firmu. I
naši klienti jsou často zaujati
tím, co o nich CESR vypovídá
a často se setkáváme s
prosbou o vytištění ratingové
karty."
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.
Krahulčí, a. s.
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