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TIP

V Křížové kontrole CESR
rating najdete volbu
Subjekty na shodné
adrese. Ta na jeden klik
odhalí, kolik firem se na
adrese nachází a jaký je
jejich poslední zjištěný
rating. Po stisknutí ikony
Mapy můžete také ověřit,
jestli je daný počet
subjektů na stejné adrese
reálný, nebo zda se jedná o
fiktivní firmy.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 590 908
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

104 478
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

74 458
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

108 245
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

03/2019

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

1 854

293 491

33

7 997

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

1 223

71 101

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

4 012

1 690 217

111 504

7 275 586

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků

652

74 45

Zjištění exekuce

753

108 245

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

444

19 817

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 185

v roce 2019

1 525

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

48

AMSP ČR představuje Živnostenský balíček 5+5
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
iniciovala diskusi spojenou s přípravou opatření pro malé podnikatele.
V současné době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem
průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí a rovněž se zástupci
Hospodářské komory ČR. Asociace připravuje změny směřující ke
snížení administrativy, například jednoduchý rozcestník všech
povinností podnikatele.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Miroslava Šilberská,
jednatelka firmy Poklopy
MITECH s.r.o.

Dočasně zamítnutá pohledávka v insolvenčním řízení
Mnoho věřitelů stojí při zahájení insolvenčního řízení ohledně jejich
dlužníka před složitou volbou, zda a jak uplatnit svou pohledávku. Nejen
že je postup pro přihlášení pohledávky složitý, ale věřitelé vždy stojí
před rizikem, že vůči nim bude uplatněna odpovědnost za přihlášenou
pohledávku. Toto nebezpečí pak mnohdy věřitele donutí k tomu, že zvolí
až příliš opatrný postup, který je v konečném důsledku připraví o
možnost dosáhnout alespoň částečného uspokojení pohledávky.
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Počet skončených exekucí převyšuje ty zahájené
Oproti roku 2017 došlo loni k meziročnímu poklesu zahájených exekucí o
17 procent. Počet loni zahájených řízení je dokonce nižší než počet
těch, které byly v roce 2018 skončeny. V předchozích letech byl rozdíl
mezi skončenými a zahájenými řízeními propastný, pochopitelně ve
prospěch nových exekucí. Česko se tak pomalu začíná dostávat z
dluhových pastí. Exekutorská komora ČR, která minulý týden zveřejnila
část statistik za uplynulý rok, je do budoucna ještě optimističtější.

„Vaši aplikaci používám
denně, stala se nedílnou
součásti zadávání zakázek
a zákazníků do našeho
účetního programu. A to ať
už se jedná o nové
zákazníky nebo zákazníky
po delší odmlce. U
zákazníků pravidelně
nakupujících je nastaven
modul Hlídacího psa. Vše je
zde vše na jednom místě a
provázané."

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

Důvody ukončení kontraktačního jednání
Strany vyjednávající o smlouvě mají vůči sobě vzájemnou informační
povinnost, a v š a k z t o h o , ž e j e d n a z e s t r a n n e s e z n á m i l a n e b o
dostatečně neseznámila druhou stranu s důvody, na jejichž základě
ukončila jednání o uzavření smlouvy, nezakládá její předsmluvní
odpovědnost (za škodu), pokud tak učinila ze spravedlivého důvodu. V
zájmu předejití zbytečným sporům je vhodné druhé straně důvody
ukončení jednání o smlouvě dostatečně vysvětlit.

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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Tento newsletter je rozesílán všem uživatelům systému CESR a obchodním partnerům společnosti Sofis partner, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.

