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TIP

Hlídáte si u obchodních
partnerů změnu v čísle
DIČ? Nyní už nemusíte.
Hlídací pes Vás na to umí
upozornit automaticky.
Stejně tak jako na změnu v
názvu společnosti v
Obchodním rejstříku, tak v
Registru živnostenského
podnikání, informace
ohledně nespolehlivého
plátce DPH, zjištěných
exekucí v Obchodním
rejstříku a mnohé další.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 553 213
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

101 049
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

72 801
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

106 209

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

11/2018

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

2 081

286 672

19

7 926

Vstupů do Likvidace

1 249

65 527

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 169

1 664 649

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

185 579

6 822 445

v roce 2017

9 000

Zjištění dluhů v registru dlužníků

559

72 801

v roce 2018

6 652

Zjištění exekuce

707

106 209

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

357

18 384

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2017

249

v roce 2018

130

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury
Jedním ze základním lidským právem, je právo na přístup k informacím
o činnosti veřejné správy či šířeji veřejné sféry. Jedná se o základní
právo zakotvené jak na české ústavní úrovni, tak na úrovni Evropské
unie. Obsahově blízkou oblastí práva jsou pak pravidla pro další využití
informací veřejného sektoru, která jsou na unijní úrovni upravena
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.
listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Hana Brázdová - hlavní
ekonom MOUKA TIŠNOV

Zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění v insolvenci
Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení je obecně
výhodnější, jelikož se jejich pohledávky uspokojují ze zpeněžení
zajištění. To v případě nemovitostí začasto bývá jediný hodnotný
majetek dlužníka. Za určitých okolností však může být pro zajištěného
věřitele výhodnější jeho pohledávku přihlásit jako nezajištěnou.
Například při oddlužení se zajištění věřitelé uspokojují jen z výtěžku
zpeněžení zajištění. Část zajištěné pohledávky, která z výtěžku
zpeněžení uspokojena nebyla, se neuspokojuje spolu s ostatními
(nezajištěnými) pohledávkami.
celý článek »

Propadná zástava v novém občanském zákoníku
Občanský zákoník umožňuje věřiteli, jehož pohledávky jsou zajištěny
zástavním právem, ponechat si zástavu, jestliže je dlužník v prodlení s
úhradou zajištěného dluhu, za stanovených podmínek. Dle platné právní
úpravy není možné, aby se dlužník s věřitelem před splatností
zajištěného dluhu dohodli, že si zástavu věřitel ponechá za libovolnou či
předem určenou cenu. Po splatnosti zajištěného dluhu je naopak taková
dohoda mezi stranami možná.
celý článek »

Co je důležité vědět o exekuci v podnikání?
Podnikáte, nedaří se vám a byla na vás vypsána exekuce? Podívejte se
s námi na malý přehled toho, zdali můžete podnikat v exekuci a co
všechno vám může v takové situaci exekutor zabavit. Předem bude
dobré ujasnit si, jak vlastně taková exekuce může vzniknout. Nejdříve
musí být věřitelem (osobou, které dlužíte) odeslán návrh na nařízení
exekuce rovnou k soudu. Pokud soud návrh schválí, dlužník bude s
touto skutečností obeznámen prostřednictvím pošty. Ještě stále bude
mít ale čas svůj dluh uhradit. Jestliže tak neučiní, exekutor mu buď
zabaví majetek anebo postihne jeho příjmy srážkami ze mzdy.
celý článek »

"Systém CESR naše firma
využívá zejména při
ověřování nových zákazníků,
kdy si ověřuje jejich
ratingové karty a dle toho se
rozhodujeme, zda může
zákazník, se kterým
nemáme ještě
dlouhodobější spolupráci,
platit na fakturu. Již v
několika případech se nám
velice hodil hlídací pes, kde
máme nastaveny odběratele
i dodavatele a jako velmi
dobré vidím hlášení změn
(insolvenční rejstřík atd.) na
e-mail, neboť se tyto
informace dozvíme velmi
rychle a můžeme být při
dalších obchodech se
stávajícím zákazníkem,
který byl doteď
bezproblémový, obezřetní."
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.
Dřevocentrum CZ. a. s.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
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