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TIP

Dne 1. 10. 2019 došlo
v rámci služeb systému
CESR ke změně významu
některých ratingových
stupňů. Ratingové stupně
„A+“ až „D-“ zůstávají
nezměněny. Mění se
význam pouze
u ratingových stupňů „E“
a „–“. Dále došlo k rozšíření
škály stupňů ratingového
hodnocení o stupně „X“,“Y“
a „L“.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 641 601
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

108 007
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

78 884
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

110 231
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

09/2019

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

3 411

311 855

14

8 097

Vstupů do Likvidace

1 223

78 494

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 624

1 749 332

89 018

7 923 876

804

78 884

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

486

110 231

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

384

22 105

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 202

v roce 2019

7 097

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

127

Můžeme se těšit na evropský insolvenční rejstřík?
Orgány Evropské unie věnují oblasti insolvenčního práva značnou
pozornost, n e b o ť s i u v ě d o m u j í , ž e e f e k t i v n í o ž i v e n í p o d n i k ů
v problémech a navrácení nevhodně využívaného majetku zpátky
do efektivních rukou může zachránit nebo i přinést nová pracovní
místa. Klíčovou roli hrají v insolvenčním řízení právě věřitelé. Umožnění
jejich řádné participace na jednotlivých fázích řízení je v zájmu jeho
průběhu správným směrem. Evropská komise vyhověla požadavkům
participace a připravila sofistikované technologické řešení.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články

Právní úpravu evidence skutečných majitelů čekají změny
Dosavadní právní úprava evidence skutečných majitelů zatím zcela
nenaplnila očekávání zejména ve svém přínosu v boji proti praní
špinavých peněz či prevence proti střetu zájmů. Obchodní korporace
měly povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence
skutečných majitelů do 1. ledna 2019, nicméně tuto povinnost splnilo
jen malé množství společností, a to z e j m é n a i k v ů l i t o m u , ž e
za nesplnění této povinnosti nyní nehrozí žádná sankce.
celý článek »

Definice rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti
Rodinný podnik je konečně definován – je tedy čas investovat
do rozvoje rodinných firem. Poprvé v české historii došlo k zakotvení
definice rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti. V květnu tohoto
roku Vláda ČR schválila usnesení o vymezení rodinných podniků v České
republice. Vláda při hledání vhodné definice vycházela ze standardu
federace Evropských rodinných podniků, z čehož lze usuzovat, že
Česká republika bude v tomto směru následovat celoevropský trend
rozvoje rodinného podnikání.

Ing. Vladimír Klečanský jednatel společnosti JKT
stavby s.r.o.
„Aplikaci CESR využívá
naše firma od června 2018
hlavně pro prověřování
nových zákazníků před
případným uzavřením
smluvního vztahu a dále
využíváme funkci Hlídací
pes pro prověřování našich
stálých zákazníků. Další
využití je možnost hledání
nových potencionálních
subdodavatelů v různých
regionech ČR. S aplikací
CESR jsme spokojeni."

REFERENCE

celý článek »
Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.

Zápočty ve světle insolvenčního zákona

tyto společnosti:

Jaká je problematika provádění zápočtů v rámci obchodního styku
ve světle insolvenčního zákona? S ohledem na průběžný vývoj
judikatury týkající se zápočtů a zejména jejich důsledků v rámci
insolvenčního řízení vedeného po úpadku dlužníka, dochází ze strany
insolvenčních správců stále častěji k rozporování provedených zápočtů.
Započtení je upraveno v občanském zákoníku v § 1982 – 1991, přičemž
platná právní úprava zná dva způsoby započtení - započtení na základě
dohody účastníků zápočtu a započtení jednostranné.

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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