NEWSLETTER

08 | 19

TIP

Zabírá Vám spoustu času
kontaktovat dlužníka
a vytvářet dopisy
s upomínkou platby?
Stáhněte si zdarma vzory
upomínek od 1. až po 3.,
každou v mírné i ostřejší
variantě. Reakce dlužníka
bude rychlá a Vy budete
mít o starost méně. Naše
vzory najdete na úvodní
stránce v Návodech
a postupech: "Péče
o pohledávky".
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 624 314
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

107 117
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

77 178
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

109 674
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

07/2019

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

4 320

304 612

20

8 065

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

1 344

76 155

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 593

1 740 966

108 734

7 693 368

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

908

77 178

Zjištění exekuce

622

109 674

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

324

21 288

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 197

v roce 2019

4 901

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

105

Vláda schválila novelu exekučního řádu
Vláda projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Tento návrh přináší
několik novinek a řeší řadu současných problémů. Hlavním cílem tohoto
zákona je především řešení problému vícečetných exekucí a změna
právní úpravy práv účastníků, případně osob zúčastněných na řízení
o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, a to zejména náhrada
nákladů plátce mzdy ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Jiří Palička – majitel
pneuservisu Repas

Rozhodčí nález má povahu veřejné listiny
V poměrně nedávném rozsudku Nejvyššího soudu České republiky zaujal
Nejvyšší soud názor, že rozhodčí nález je listinou, která je způsobilá
doložit v insolvenčním řízení vykonatelnost pohledávky věřitele. Dal
za pravdu názorovému proudu, který tvrdil, že rozhodčí nález lze
výkladem považovat za veřejnou listinu, byť jej zákon za veřejnou
listinu explicitně neprohlašuje. Z toho byl dovozován následně závěr,
že lze rozhodčí nález považovat za listinu způsobilou doložit
vykonatelnost pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení.

„Systém CESR funguje
perfektně. Zadal jsem
dlužníka do registru a ihned
po zavolání, že je nahlášený
v systému CESR, mi
zaplatil. Vaši službu
doporučuji dále, již jsem
kontaktoval svého
známého."
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Podnikatelům by měla ubýt administrativa
Podnikatelům by měla ubýt administrativa, počítá s tím plán MPO
(Ministerstva průmyslu a obchodu). Hlášení či statistik, které musí
vyplňovat podnikatelé, by mělo být méně. Stejně tak by se měla
zjednodušit legislativa, která podnikání upravuje. Tato a další opatření
obsahuje "Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání
na období 2019 – 2022", který ve spolupráci s ostatními resorty
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a aktuálně
ho schválila vláda.
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Podvodné účetní firmy mají dál zelenou
Podvodné účetní firmy mají dál zelenou. V Česku v posledních letech
přibývá podvodných účetních firem i podnikatelů, kterým způsobily
škody. Tak, jak se v jiných oborech postupně kultivují a zpřísňují
podmínky, hledají totiž různí „šmejdi“ nové oblasti, kde mohou působit.
A našli ji právě v účetnictví, kde stále panují podmínky, které v jiných
oblastech fungovaly v divokých devadesátých letech. Přestože
se účetní dostávají k těm nejcitlivějším informacím, v současnosti může
tuto funkci vykonávat téměř každý, kdo umí „číst a psát“.

REFERENCE

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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