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TIP

Při nahlašování dlužníků do
naší privátní databáze máte
nyní možnost efektivnějšího
zadání Vašich kontaktů.
Kontakty ke zveřejněným
pohledávkám, na kterých
Vás mohou ostatní věřitelé
oslovit, lze jednorázově
zadat v nastavení účtu. Při
každém novém zadání
dlužníka se tento kontakt
automaticky propíše k
zadanému dluhu s prefixem
„SP“ – spolupráce.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 571 408
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

101 874
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

73 630
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

107 261
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

01/2019

Zahájení Insolvenčních řízení

1 581

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků

Celkem
289 693

15

7 952

1 404

68 648

4 278

1 677 120

153 454

7 066 878

363

73 630

Zjištění exekuce

965

107 261

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

307

19 022

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 173

v roce 2019

488

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

12

Statisíce firem nezveřejnily účetní závěrku, hrozí jim zrušení?
České firmy dlouhodobě porušují povinnost zveřejňovat výsledky
svého hospodaření. Účetní závěrku za rok 2017 zatím nezveřejnilo 68
% společností. Až vstoupí v platnost novela Zákona o obchodních
korporacích, může však takovým firmám hrozit zrušení. Za rok 2016
potom nesplnilo svou povinnost 60 procent firem. Celkem 291 tisíc
společností nezveřejnilo závěrku ani předloni ani v roce 2016. Loňské
statistiky budou podobné.

celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články

V Česku vzniká i zaniká stále více firem
Češi se stále častěji vrhají do podnikání. V roce 2018 tak vzniklo v ČR
31 634 firem, což je druhý nejvyšší počet v historii. Loňský rok byl ale
také ve znamení jednoho negativního rekordu - nejvíc obchodních
společností za dobu existence samostatné České republiky zaniklo,
celkem 13 328. Celkem tak v České republice v uplynulém roce přibylo
18 306 akciových společností, společností s ručením omezeným,
komanditních a veřejných obchodních společností či družstev.
celý článek »

Ing. Robert Neubauer,
Vedoucí útvaru ekonomiky a
obchodu firmy STYL PLZEŇ
výrobní družstvo
„Se systémem CESR jsme
velmi spokojeni, používáme
ho především pro získání
informací o novém
zákazníkovi. Oceňujeme i
funkci „hlídací pes“, která
nás informuje o každé
změně u stávajícího
zákazníka.“

Co musíte vědět o dani z příjmu právnických osob za rok 2018
Daň z příjmu právnických osob musí platit všechny firmy a společnosti,
které mají sídlo anebo alespoň vedení na území ČR. Dále jí pak podléhají
i ty právnické osoby, které mají sice zahraniční společnost, ale za to
příjmy na našem území. Nejčastěji se pak samozřejmě jedná o obchodní
společnosti typu v.o.s., s.r.o., a.s., k.s. anebo o družstvo. Dobré je
navíc vědět, že jsou v tomto případě od daně osvobozena veřejná
nezisková ústavní zdravotnická zařízení.
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Sjednání informačních povinností dlužníka v úvěrové smlouvě
Jedním z obvyklých ujednání v úvěrových smlouvách bývá povinnost
dlužníka pravidelně informovat věřitele o své hospodářské situaci, a to
předkládáním účetních výkazů či jiných přehledů o závazcích a
pohledávkách dlužníka a jejich vývoji. Uvedené jistě naplňuje
požadavky na obezřetnost věřitelů při poskytování úvěrů a jejich snahu
minimalizovat rizika spojená s nesplácením poskytnutých úvěrů,
zejména z důvodu zhoršení ekonomické situace dlužníka.
celý článek »

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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