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TIP

Nezapomínejte na
jedinečnou službu CESRu "Adresář firem". Kontakty
jsou on-line aktualizovány a
díky adresáři si můžete
vytvářet vlastní databáze dle
zadaných parametrů pro
svoji akviziční činnost.
Pomocí zvolených filtrů
vyhledáte jen takové
obchodní subjekty, které
Vás zajímají.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 599 117
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

104 821
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

74 911
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

108 614
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

04/2019

Zahájení Insolvenčních řízení

295 125

16

8 013

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

Celkem

1 620

1 186

72 323

16 611

1 706 946

99 850

7 379 868

Zjištění dluhů v registru dlužníků

452

74 911

Zjištění exekuce

636

108 614

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

372

20 263

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 186

v roce 2019

2 016

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

62

Založení s.r.o. zdražilo o desítky procent
Živnostníci, kteří se rozhodli založit společnost s ručením omezeným,
musí platit soudům nový, tisícikorunový poplatek. Je to poplatek za
"zápis skutečného vlastníka". Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že
nový poplatek, který výrazně zdražuje založení s.r.o., skutečně
zavedlo. Odvolává se přitom na novou legislativu zaměřenou proti
praní špinavých peněz. Do budoucna by evidence mohla též sloužit i
jako pomocný nástroj ke zvýšení transparentnosti právnických osob.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Ing. Hana Holíková, finanční
ředitelka, KM BETA

7 důvodů, proč krachují české startupy
Začínající české firmy končí nejčastěji proto, že vyvinuly produkt, o
který není na trhu dostatečný zájem. I v případě, že by mohl být
výrobek užitečný, neumějí ho startupy dostatečně zpropagovat tak,
aby přeměnily potenciální zájemce na skutečné zákazníky. Nezvládají
také spravovat f i n a n c e n e b o d o s t a t e č n ě i n o v o v a t . Z a k r a c h y
nadějných firem bývá i nedostatek zkušeností. Rozjet firmu se
zajímavým produktem není to nejtěžší. Výrazně komplikovanější je
udržet startup při životě během prvních měsíců či let.
celý článek »

Přísná pravidla pro účetní společnosti
Situace v oboru účetnictví přestává být v Česku udržitelná. Poté, co
se v jiných sektorech podnikání situace postupně kultivuje, začaly se
právě do oblasti účetnictví stahovat různé neseriózní či podvodné
firmy. Stát přitom situaci zatím neřeší a vytváří tak rizikové prostředí
pro tisíce podnikatelů a malých firem, které si nechávají účetnictví
zpracovávat externě a mohou se kvůli neseriózním či podvodným
účetním dostat do problémů.

„CESR využíváme od r.
2014, a to zejména
obchodním oddělením při
vyhledávání nových kontaktů
a oddělením správy
pohledávek při vzniklých
dlužnících. Službu Hlídací
pes využíváme ke kontrole a
monitoringu zejména
nových, ještě neznámých
odběratelů a také k
monitoringu již stávajících
dlužníků, kteří jsou v
insolvenčním řízení."

REFERENCE
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Střet pravidel tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I
Soudní dvůr Evropské unie nedávným rozsudkem vyjasnil možný střet
působnosti tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I. V článku jsou
shrnuty zásadní body zmíněného rozsudku a jeho možné dopady na
insolvenční řízení s mezinárodním prvkem zejména ve vztahu na nařízení
upravující insolvenční řízení. Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 vymezuje
kolizní normy obecně ve vztahu k ostatním občanským a obchodním
věcem, ale nevztahuje se mimo jiné na oblast v Insolvenčním nařízení
vymezenou jako úpadkové řízení.

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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Tento newsletter je rozesílán všem uživatelům systému CESR a obchodním partnerům společnosti Sofis partner, a.s.
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