NEWSLETTER

02 | 20

TIP

Kontrolujete každý den,
zda se Váš dodavatel
nestal nespolehlivým
plátcem DPH, nebo jaký
má v registru plátců DPH
zveřejněný účet a další
informace? Funkce Hlídací
pes udělá práci za Vás.
Každou zjištěnou informaci
Vám zašle e-mailem. Stačí
zadat do funkce Hlídací pes
IČ subjektů, které chcete
sledovat. Rádi Vám s tím
pomůžeme, zavolejte nám.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 675 032
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

113 041
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

81 416
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

111 567
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

01/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

2 601

324 561

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 860

241 598

Vstupů do Likvidace

1 726

83 457

Ukončení činnosti (registrací) v RŽP / OR / RES

3 650

1 769 565

156 929

8 369 356

2 347

81 416

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

316

111 567

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

389

23 622

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2019

10 220

v roce 2020

744

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2019

8 944

v roce 2020

826

Přehled povinností jednatelů s.r.o.
Jednatelé jako statutární orgán společnosti s ručením omezeným musí
při vedení společnosti plnit celou škálu povinností. Obecné povinnosti
jednatelů vyplývají zejména ze zákona o obchodních korporacích,
občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících, insolvenčního
zákona, zákona o účetnictví a dalších právních předpisů. Zvláštní
povinnosti jednatelů mohou být stanoveny především ve společenské
smlouvě s.r.o., rozhodnutích valné hromady nebo smlouvě o výkonu
funkce jednatele.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Jan Vomočil, Dřevocentrum
CZ, a. s.

Zelená pro české startupy
Nejstarší a jeden z neúspěšnějších akcelerátorů ve střední a východní
Evropě Startupyard přinesl loni začínajícím firmám investice ve výši 415
milionů korun. Obrovský zájem firem z různých koutů světa dokazuje
i to, kolik startupů se přihlásilo do posledního 11. akceleračního kola téměř tři stovky startupů z 59 zemí, což je rekordní počet. Z nich bylo
vybráno šest startupů z pěti zemí (včetně dvou českých). Obrovský
zájem jen potvrdil globální pozici StartupYardu v oblasti
technologických inovací.
celý článek »

MMF zhoršil výhled růstu ekonomiky na letošní i příští rok
Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled růstu globální ekonomiky
na letošní i příští rok. Zatímco letos čeká proti loňsku zrychlení tempa
na 3,3 procenta, v příštím roce má tempo růstu dosáhnout
3,4 procenta. Fond to uvedl v aktualizaci svého podzimního výhledu.
Za zhoršením je hlavně slabší ekonomická aktivita na některých
rozvíjejících se trzích, zejména v Indii, z části ale i sociální nepokoje.
Fond nicméně vidí známky stabilizace. .
celý článek »

„CESR je pro nás cenný
nejen tím, že zpracovává
ekonomické a jiné
informace v aktuální době.
Je přínosný i tím, že za rok
práce s ním jsme
nezaznamenali žádné
problémy s vyhledáním, byť
i nejmenšího partnera.
Nejvíc si ceníme dvou
faktorů: křížové kontroly (již
jsme se vyhnuli fakturaci
firmě, která měla dobrý
rating, ale její statutární
zástupci měli komplikovanou minulost) a Hlídacího
psa."

REFERENCE

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

Ekonomika roste pomaleji, citelný je propad průmyslu
Coca-Cola HBC Česká

Česká ekonomika zpomaluje. Loni ve třetím čtvrtletí narostl hrubý
domácí produkt (HDP) jen o 2,5 procenta. Potvrdil to v lednu Český
statistický úřad. Došlo také k propadu tuzemského průmyslu na sklonku
roku 2019. M e z i č t v r t l e t n í r ů s t H D P z p o m a l i l n a p o d z i m 2 0 1 9
na 0,4 procenta. Míra investic nefinančních podniků se ale podle
statistiků zvedla jen o 0,3 procentního bodu. Dostala se tak
na 28 procent, což meziročně představuje pokles o 1,2 procentního
bodu. Mzdové náklady firem nicméně za rok narostly o více než šest
procent.

republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
Hošek Motor a.s.
PAPERA s.r.o.
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