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Služba CESR rating –
záložka Křížová kontrola
obsahuje doplňující
informace k sídlu firmy
prověřovaného subjektu.
Jde o načtení všech
obchodních subjektů
sídlících na shodné adrese,
včetně jejich ratingů.
Kliknutím na ikonu Mapy
můžete najít i předmětnou
nemovitost a domyslet si,
zda je daný počet subjektů
na stejné adrese reálný.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 691 506
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

114 232
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

82 949
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

112 430
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

03/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

3 051

330 795

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 440

246 909

853

85 369

Vstupů do Likvidace
Ukončení činnosti (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

3 101

1 780 942

206 001

8 702 836

924

82 949

Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce

302

112 430

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

329

24 283

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2019

10 248

v roce 2020

2 666

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2019

8 949

v roce 2020

2 387

Různý výklad termínů novely sbírkového zákona
Firmy nevědí, odkdy se mají řídit novými zákony. Chaos přinesla novela,
která měla orientaci v předpisech zjednodušit. nově přijaté zákony by
měly vstupovat v účinnost jen dvakrát ročně. To v praxi znamená, že
by se novými pravidly museli lidé a firmy řídit vždy jen od 1. ledna
a 1. července. Jenže novela, která měla usnadnit orientaci v právním
řádu, způsobila chaos. Není totiž jasné, kterých zákonů se týká.
Na různý výklad termínů podle právníků zadělala vágní formulace
novely sbírkového zákona.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Ondřej Došek, jednatel,
PLADO s.r.o.

Boj s covid-19: MPO podporuje firmy
Ministerstvo p r ů m y s l u a o b c h o d u p o d p o ř í v ý r o b u z d r a v o t n i c k ý c h
p r o s t ř e d k ů a v ý v o j a nasazení nových technologií pro boj proti
koronavirové nákaze. Nové programy schválila v pondělí vláda. Dle slov
Karla Havlíčka bude první výzva s názvem Technologie covid-19 z OP PIK
vyhlášna v nejkratším možném termínu, a to 14. dubna 2020. O podporu
až do výše 20 milionů korun budou moct žádat malí a střední podnikatelé.
K dispozici bude minimálně 300 milionů korun. Program podpoří projekty
firem, včetně start-upů, prostřednictvím financování nákladů potřebných
pro rychlé uvedení řešení do praxe.
celý článek »

Rozhodování per rollam (novela zákona o obch. korporacích)
Ve Sbírce zákonů byla dne 13. 2. 2020 publikována první rozsáhlá novela
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost
nastane ke dni 1. 1. 2021. Novela podstatným způsobem mění mimo jiného
dosavadní právní úpravu týkající se přijímání rozhodnutí valné hromady
mimo její zasedání (per rollam), kdy v případě společnosti s ručením
omezeným nebude napříště možné změnit zakladatelské právní jednání bez
součinnosti notáře.
celý článek »

Začátek podnikání s minimálním základním kapitálem

„Systém CESR využíváme
již řadu let pro kompletní
a ucelenou prezentaci
důležitých údajů o firmách
a jejich statutárních
orgánech. Již několikrát
nám pomohl odhalit, že
některé subjekty jsou
v insolvenci a za pomoci
"Hlídacího psa" máte denně
čerstvé a přesné informace.
Uživatelské prostředí je
přehledné a zcela intuitivní.
Doporučuji minimálně
vyzkoušet všem."

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
Coca-Cola HBC Česká

Možnost založit společnost s ručením omezeným s minimální výši vkladu
vlastníka do základního kapitálu společnosti preferuje čím dál víc
podnikatelů. Podnikatelé pro svoji novou firmu nejčastěji volí základní
kapitál ve výši 1 000 nebo 10 000 korun. Popularita firem s nízkým
kapitálem je v posledních letech na vzestupu. Zakládat společnosti
s ručením omezeným s minimálním kapitálem umožnil zákon o obchodních
korporacích platný od roku 2014 s cílem odstranit nadbytečné bariéry při
vstupu do podnikání.

republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
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European Data Project s. r. o.
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