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TIP

Hlídací pes je jednou z
nejdůležitějších a
nejejoblíbenějších součástí
systému CESR. Velká část
uživatelů takto sleduje své
obchodní partnery
odběratele. Ne všichni jsou
stejně tak obezřetní vůči
svým dodavatelům. Z
hlediska přenesené daňové
povinnosti může však být
nespolehlivý plátce DPH
pro ostatní plátce DPH
nebezpečný.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 697 161
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

114 509
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

82 965
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

112 735
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

04/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

1 918

332 725

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 190

249 103

Vstupů do Likvidace

861

86 257

1 821

1 784 558

246 906

8 958 007

17

82 965

Zjištění exekuce

275

112 735

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

201

24 480

Ukončení činnosti (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2019

10 251

v roce 2020

3 304

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2019

8 952

v roce 2020

3 052

Neplnění smluvních závazků jako možný důsledek epidemie koronaviru
Probíhající epidemie koronaviru (COVID-19) a související restriktivní
opatření orgánů veřejné moci v současné době nevyhnutelně zasahují
do podnikatelské činnosti a ohrožují či dokonce znemožňují plnění
smluvních z á v a z k ů p ř e v z a t ý c h j e š t ě v d o b ě , k d y s e p i d e m i í a n i
s opatřeními omezujícími podnikání nebylo počítáno. Snadno tak mohou
nastat situace, kdy se smluvní strana zcela mimovolně dostane
do prodlení se splněním svých závazků a bude vystavena zákonným
či smluvním sankcím.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Alena Chvojková – oddělení
pohledávek ve firmě Auto
Palace Spořilov, s.r.o.

Náhrada škody pro podnikatele
V důsledku stále citelnějších zásahů státu do všech aspektů běžného
ekonomického života se každým dnem množí problémy, se kterými se
podnikatelé pasují v plánech, jak udržet svoje provozy životaschopné i po
dobu trvání krizových opatření. Vláda i příslušná ministerstva proto
postupně začínají zveřejňovat opatření v podobě úlev a subvencí
podnikatelskému sektoru. Zavádí možnost úvěrování podnikatelského
sektoru půjčkami garantovanými státem, mluví o možnosti odložit úhradu
daňových a odvodových plnění či rozšíření dávek státní nemocenské
podpory i pro osoby samostatně výdělečné činné.

„Chtěla bych poděkovat
společnosti za nastavení
systému. Jsme s ním plně
spokojeni. Již několikrát
nám hláška ze systému
zachránila naše finance."

celý článek »

Překvapivá čísla? Ukončených živností nepřibývá.
Zatímco březnový vývoj naznačoval, že pandemie způsobená virem covid19 připraví o živnost velké množství podnikatelů, čísla za první polovinu
dubna ukazují opak. Bylo ukončeno méně živností než ve stejném období
loňského roku. Počet přerušených živností se oproti únoru zvýšil, ale bylo
menší množství ukončených, podnikatelé zřejmě vyčkávali, případně byli
vedeni obavami, že po registraci na pracovním úřadu nedosáhnou na
vládní podporu. Vládní opatření na zpomalení šíření nového typu koronaviru
se projevila nikoli zpomalením nárůstu, ale přímo snížením počtu lidí, kteří
svůj byznys vzdali nebo ho vzdát chtějí.
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REFERENCE

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

Povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin
Povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin nezaniká plynutím času.
Soud může vyzvat společnost k doplnění účetních závěrek až z roku 1996
a uložit pokutu, pokud tak neučiní. Účetní závěrky a výroční zprávy jsou
jedním z klíčových dokumentů společnosti a obsahují citlivé informace o
podnikání společnosti a její ekonomické situaci. Zákon ukládá všem
společnostem, aby zakládaly své účetní závěrky, případně výroční zprávy
do sbírky listin obchodního rejstříku. Dokumenty ze sbírky listin jsou
digitalizované a veřejně dostupné na internetu.

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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