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TIP

Hlídáte ve Vaší společnosti
platební morálku svých
dodavatelů? Kontrolujete při
úhradě každé faktury, zda
je dodavatel spolehlivým
plátcem DPH a zda hradíte
opravdu na zveřejněný účet
vedený v registru DPH?
Zadejte si do programu
Hlídací pes také subjekty
svých dodavatelů. Hlídací
pes Vám každou takovou
zjištěnou změnu dá vědět.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 562 893
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

100 967
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

73 237
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

106 514

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů
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Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

Celkem

1 634

288 351

11

7 937

682

67 260

2 794

1 670 878

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

86 593

6 948 401

v roce 2018

7 152

Zjištění dluhů v registru dlužníků

429

73 237

v roce 2019

8

Zjištění exekuce

519

106 514

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

334

18 743

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

0

Relativní neúčinnost právních jednání zkracujících věřitele
Autor se v příspěvku zabývá relativní neúčinností (odporovatelností)
právních jednání zkracujících věřitele a podrobněji se zaměřuje na
Výhradu dovolání se relativní neúčinnosti ve smyslu ust. § 593 NOZ, a
t o j a k z pohledu teorie, tak praktického použití toho právního
instrumentu k ochraně práv věřitele. V úvodu vyjmenované instituty
soukromého práva vystihuje z hlediska účelu jejich praktického
fungování, aby došlo k objasnění jejich smyslu.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články

Dispoziční omezení dlužníka v konkurzu a jeho povinnosti
Ústavní soud se zabýval ústavní stížností muže (stěžovatele), kterému
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, uložil zaplatit žalobkyni
částku přesahující 8 milionů Kč s příslušenstvím, náhradu nákladů řízení
a zaplacení soudního poplatku ve výši 411.111 Kč. Stěžovatel se proti
tomuto rozhodnutí odvolal a následně byl vyzván k zaplacení soudního
poplatku z odvolání, opět ve výši 411.111 Kč. Na tuto výzvu reagoval
stěžovatel žádostí o osvobození od soudního poplatku...
celý článek »

HDP ČR rostl o 2,4 %: jak jsme na tom ve srovnání se sousedy?
Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky rostl minulý rok nad
očekávání. V prvním kvartálu roku 2018 ovšem došlo k mírnému
zpomalení tempa růstu HDP, kdy ve srovnání s předchozím čtvrtletím
narostlo HDP o 0,5 % a meziročně o 4,5 %. Nominální hodnota českého
HDP byla za rok 2017 cca 5 050 miliard Kč a na konci roku 2018 by mohl
atakovat 5 200 miliard Kč. Ve druhém kvartálu i třetím kvartálu tempo
růstu i nadále stagnovalo a čtvrtletní růst HDP byl 0,6 %.

Jan Stehlík, Deloitte Česká
republika
"Využíváme systém CESR
převážně pro podporu
vymáhání pohledávek.
Pracujeme s CESR
ratingem – vymáhání
pohledávek je pak zejména
u klientů se zhoršujícím se
ratingem vedeno důrazněji.
Dále pracujeme se
změnami v insolvenčním
rejstříku. Díky programu
Hlídací pes máme informaci
o případném zahájení
insolvenčního řízení včas a
můžeme provést nezbytné
kroky související s
insolvenčním řízením. Na
rating se díváme i u nových
klientů při domlouvání
platebních podmínek."
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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 často 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 pohledávkami.

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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