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Insolvenční rejstřík je
důležitým nástrojem pro
komunikaci mezi věřiteli a
dlužníky. Služba
REJSTŘÍKY Vám umožňuje
vyhledávání v několika
rejstřících, včetně
insolvenčního. Oproti
běžnému insolvenčnímu
rejstříku Vám přináší navíc
uchovávání záznamů o
vymazaných insolvencích,
které byly v systému v
minulosti zaznamenány.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 581 386
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

104 053
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

73 813
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

107 697
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

02/2019

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

1 699

291 781

12

7 964

Vstupů do Likvidace

1 187

70 003

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 742

1 684 582

97 204

7 179 233

Zjištění dluhů v registru dlužníků

225

73 813

Zjištění exekuce

688

107 697

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

304

19 422

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 181

v roce 2019

1 023

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

22

Jak pozastavit nebo zrušit živnost?
Nedaří se vám v podnikání tak, jak jste si původně představovali?
Uvažujete o tom, že ho pověsíte na hřebík? Podívejte se s námi, jak
živnost zrušit nebo pozastavit. Pouze přestat totiž v tomto případě
určitě nestačí. Nezávisí na tom, zdali podnikáte na činnosti hlavní nebo
vedlejší. Obě můžete na dobu určitou pozastavit, následně obnovit
anebo zrušit úplně. Důležité je vědět, že své záměry nemusíte nikomu
ani ničemu nijak opodstatňovat..
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články

Rozvoj obsahu právního elektronického systému
Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podpořit Hospodářskou
komoru ČR v rozvoji obsahu právního elektronického systému (PES).
Ten přehledně a na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny
povinnosti, které pro ně vyplývají z legislativy. Do budoucna by mohl
být přehled povinností součástí všech zákonů. Ministryně Marta
Nováková podepsala s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem
Dlouhým dohodu o spolupráci na projektu PES.
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Eliášová Jana, jednatelka
firmy KAPLAN, s.r.o.
„„Systém CESR využíváme
již šestým rokem. Stal se
nedílnou součástí naší
každodenní práce. Díky
ratingovým kartám můžeme
poskytovat služby i nám
neznámým firmám, a tak
rozvíjet naše podnikání.
Pomáhá nám ale také
odhalit nepoctivce. Užitečná
je pro nás i databáze
neplatičů, kterou můžeme
spoluvytvářet."

Hospodářská krize může mít nedozírné následky
Rozkolísané akciové trhy, přefouknuté ceny realit, zpomalení globální
ekonomiky a pokračující zadlužování států. Náznaky hospodářských
problémů se postupně sčítají a hrozí přerůst ve větší krizi. Množí se
indicie, že další ekonomická krize nemusí být daleko. Může být ale
opravdu ničivá podobně jako ta předchozí, když je de facto očekávaná?
Rozsah i příchod e k o n o m i c k é k r i z e j e v p o d s t a t ě z d e f i n i c e
nepředvídatelný, i když jsou fáze hospodářského cyklu jasně dané.

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

Jakou právní formu podnikání zvolit
Pokud chcete rozjet vlastní byznys, určitě byste se nejprve měli
zamyslet nad tím, jakou formu podnikání zvolit. Každá má totiž své
výhody a nevýhody. A právě ty si rozebereme. Formy podnikání
můžeme nejprve rozdělit na dvě skupiny, a to na fyzické a právnické
osoby. Fyzickou osobou je zde samozřejmě myšlena osoba samostatně
výdělečně činná. Za právnické osoby jsou pak považovány firmy,
společnosti a dále také spolky a družstva.

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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