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TIP

REGISTR DLUŽNÍKŮ –
setkali jste se s
problémovým a notorickým
dlužníkem a chcete před
ním varovat ostatní? Pak
neváhejte využít službu
registr dlužníků a dluh
zveřejnit. Zároveň máte
možnost oslovit další
věřitele za účelem
spolupráce na společném
postupu vůči takovému
dlužníkovi.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 705 027
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

114 454
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

82 975
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

113 051
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

05/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

1 929

334 667

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 325

251 433

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

929

87 186

2 646

1 788 654

139 185

9 097 192

13

82 975

Zjištění exekuce

340

113 051

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

129

24 610

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2019

10 257

v roce 2020

3 887

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2019

8 954

v roce 2020

3 740

Rodinné firmy zdolaly další překážku
Na návrh Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) schválila vláda rozšíření definice rodinného podnikání, kterou
přesně před rokem, dne 13. května 2019, schválila svým usnesením
jako podporu první svého druhu směřovanou k tomuto segmentu. Mezi
rodinné firmy budou nyní patřit i ty, které vlastní jeden člen rodiny, jenž
je zároveň jediným statutárním zástupcem, a další členové rodiny jsou
ve firmě zaměstnáni.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Simona Huslíková –
ekonom GRD servis, s.r.o.

Potvrzení o bezdlužnosti pro podnikatele
Potvrzení o bezdlužnosti zatěžuje podnikatele i úřady. Dávno mohlo být
digitalizované. Změna by měla nastat po schválení novely daňového řádu.
Poté si budou jednotlivé úřady potřebné informace o neexistenci
pohledávek vyměňovat mezi sebou a nebudou tím zatěžovat firmy
a živnostníky. Politici již roky slibují úbytek byrokracie, ne vždy se jim však
daří proměňovat slova v realitu. Jeden z nejkřiklavějších příkladů zbytečné
administrativy by se však již brzy měl stát minulostí. Jde o takzvané
potvrzení o bezdlužnosti. To požadují různé instituce před vydáním
některých povolení nebo zahájením dalších úředních úkonů.
celý článek »

„Systém CESR je pro naši
společnost velice
nápomocný při vyhledávání
a sledování aktuálních
informací o obchodních
partnerech prostřednictvím
ratingových karet. Velkým
přínosem pro mzdovou
agendu je i možnost
nahlížení do centrální
evidence exekucí."

Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli spadla
Důvěra v ekonomiku spadla mezi podnikateli ve službách na nejnižší úroveň
od počátku měření. Důvěra v ekonomiku se v květnu po dosud největším
propadu v předchozím měsíci zvýšila o 0,3 bodu na 75,1 bodu, dál ale
zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem. Informoval o tom Český
statistický úřad (ČSÚ). Opět klesla důvěra mezi podnikateli, kteří kvůli
koronavirové krizi nadále čelí podle statistiků velkému poklesu poptávky.
Podnikatelé stále čelí obrovskému poklesu poptávky. Ve srovnání s minulým
měsícem se však snížil podíl těch, kteří
očekávají zhoršení
v nadcházejících třech měsících.
celý článek »

REFERENCE

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

Dopad krizové legislativy na obchodní korporace
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
(dále jen „lex covid“), prošel zdárně legislativním procesem, kdy
po podpisu prezidenta republiky byl dne 23. 4. 2020 odeslán k publikaci ve
Sbírce zákonů a následně zveřejněn pod číslem 191/2020 Sb. Lex covid
vnáší do sféry činnosti obchodních korporací řadu zmírňujících opatření,
avšak výhradně po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož
důsledku je znemožněno konání zasedání orgánu právnické osoby.

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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