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TIP

Křížová kontrola - vazba
mezi obchodními subjekty:
Pokud chcete znát
skutečného majitele
obchodního subjektu či
identifikovat bílého koně,
potřebujete znát vlastnické
a personální vazby mezi
podnikatelskými subjekty
a jejich reálné propojení.
Tyto informace Vám
poslouží k
odhalení varovných signálů
a neobvyklých skutečností.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 713 266
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

116 582
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

84 498
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

113 984
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

06/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

2 405

337 085

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 474

253 916

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

insolvenční návrhy
u společností

953

88 175

2 895

1 788 654

v roce 2019

10 264

139 185

9 188 292

v roce 2020

4 595

1 524

84 498

Zjištění exekuce

955

113 984

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

227

24 855

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2019

8 959

v roce 2020

4 499

Neaktivní korporace po účinnosti novely korporátního práva
Co se stane s neaktivními obchodními korporacemi po účinnosti novely
korporátního práva? Jedním z aktuálně diskutovaných témat
souvisejících s přijetím novely korporátního práva je otázka nově
upraveného postupu zrušení tzv. neaktivních obchodních korporací bez
nutnosti provádění jejich likvidace. V tomto článku je tak čtenáři
podáno shrnutí důvodů přijetí této úpravy, jakož i podmínek, jejichž
naplnění je předpokladem uplatnění daného postupu v praxi.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
David Morkus – jednatel
společnosti ve firmě
MORKUS Morava s.r.o.

Tahounem v krizi jsou rodinné firmy
Rodinné firmy se ukázaly jako opravdový tahoun při zvládání koronavirové
krize. Částky, které chtějí investovat, jsou příslibem k oživení české
ekonomiky. Tato klíčová myšlenka vyplývá z hlavních zjištění letošního
květnového průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních
podniků a živnostníků ČR, který proběhl formou dotazování 210 rodinných
firem napříč obory a regiony ČR. Rodinné firmy jsou základem zdravé
ekonomiky. Podle průzkumu AMSP ČR situace kolem koronaviru vedla
ve firmách k semknutí a většinu problémů se jim podařilo vyřešit bez
konfliktů, i když je jasné, že to nebylo jednoduché.
celý článek »

Insolvenční novinky v době (po)krizové
S uvolňováním opatření nastolených v důsledku pandemie okolo koronaviru
SARS-CoV-2 se začínají sčítat ztráty. Náhlý bezprecedentní útlum většiny
sektorů ekonomiky naboural plány podnikatelů a vyvolal atypickou krizi,
pro kterou jsou příznačné náhlý nedostatek hotovosti a propad nenutné
spotřeby. Na makroekonomické úrovni se řada států snaží nastartovat
oslabenou důvěru prostřednictvím kvantitativního uvolňování se zapojením
centrálních bank. Na mikroekonomické úrovni pak státy nabízejí
podnikatelům řadu dočasných úlev a podpor pro překlenutí nejhoršího
období.
celý článek »

„Velice rád chci poděkovat
za výborný, profesionální a
vstřícný přístup k
zákazníkovi, škoda že to
tak nefunguje všude.
Celkově je váš systém
velice dobře zpracovaný, tak
se mi těžko říká, co je
největší přínos. Ale
vzhledem k tomu, že jsme
nevyužívali adresář firem,
tak je to právě on."

REFERENCE

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

Začal hon na malé firmy a živnostníky
Ve s t í n u k o r o n a v i r u z a č a l h o n n a m a l é f i r m y a ž i v n o s t n í k y .
Na rizikovost a nepředvídatelnost dotačního systému v ČR upozorňují
tuzemské podniky řadu let. Přesto se ani po letech slibů systém nepodařilo
zjednodušit a zbavit hrozeb likvidace malých žadatelů. Většina zemí světa
zachraňuje v době pandemie své firmy a podnikatele, české úřady se však
naplno pustily do jejich likvidace. Jen několik měsíců předtím, než covid-19
ochromil tuzemské hospodářství, začala vlna kontrol, která podle odborníků
nemá v Česku obdoby.

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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