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Zaměstnávání lidí s
exekucemi, či insolvencí je
nákladné a pracné.
Zaměstnavatelé musejí plnit
řadu povinností vůči
exekutorům, nebo
insolvenčním správcům a
náklady jsou 500 až 3 000
Kč měsíčně na jednoho
zaměstnance. Tomu se
můžete vyhnout pomocí
dvou služeb CESR
EXEKUCE-CEE a
INSOLVENCE.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 721 714
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

116 949
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

85 641
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

113 821
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

07/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

2 336

339 436

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 239

256 166

insolvenční návrhy
u společností

Vstupů do Likvidace

1 316

89 536

v roce 2019

10 265

Ukončení činnosti (registrací) v RŽP / OR / RES

2 718

1 797 851

v roce 2020

5 279

94 376

9 292 094

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

1 144

85 641

Zjištění exekuce

253

113 821

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

270

25 153

zjištěné úpadky
u společností
v roce 2019

8 960

v roce 2020

5 188

Covid-19: reálný test stability finančního sektoru
Do podoby letošní Zprávy o finanční stabilitě se významně promítla
koronavirová krize. Nejenže negativně zasáhla do samotné přípravy a
termínu jejího vydání, ale především je Zpráva méně zaměřena na
události před počátkem koronavirové karantény a snaží se ve větším
detailu prezentovat rizika pro budoucí vývoj, která jsou a budou
nepochybně s tímto vnějším šokem spojena.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
HDP klesne o 7,5 procent, pokud Česko nestihne druhá vlna, míní
banky
Česká bankovní asociace v nové prognóze očekává, že hrubý domácí
produkt letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5
procenta. Příští rok by se pak měla ekonomika vrátit k růstu 5,3 procenta,
informovala asociace ve čtvrtek na tiskové konferenci. Odhad nicméně
nepočítá s případným zhoršením situace. Aktuální prognózy České
bankovní asociace(ČBA) nepočítají s případnou další vlnou pandemie na
podzim, ani s opakováním plošných opatření proti šíření koronavirové
nákazy v případě, že by se počet nakažených razantně zvyšoval.
celý článek »

Konec ráje exekucí v Česku? Novela by mohla zmírnit nárůst
předlužených
Dopady koronavirové krize ohrožují statisíce Čechů s exekucemi. Ulevit by
jim mohla novela exekučního řádu, kterou momentálně projednává
Sněmovna. Skupina poslanců chce prosadit, aby odpadla závislost
exekutorů na velkých věřitelích, díky čemuž by poklesl tlak na dlužníky. Až
800 tisíc lidí, kteří dnes mají exekuci, by se mohlo ocitnout mezi prvními,
kdo přijde ve spojitosti s nastávajícím ekonomickým poklesem o práci.
Zaměstnavatelé musejí plnit řadu povinností vůči exekutorům a
zaměstnávání lidí s exekucemi je pro ně nákladné a pracné.
celý článek »

Jan Stehlík, Deloitte Česká
republika
"Využíváme systém CESR
převážně pro podporu
vymáhání pohledávek.
Pracujeme s CESR ratingem
– vymáhání pohledávek je
pak zejména u klientů se
zhoršujícím se ratingem
vedeno důrazněji. Dále
pracujeme se změnami v
insolvenčním rejstříku. Díky
programu Hlídací pes máme
informaci o případném
zahájení insolvenčního řízení
včas a můžeme provést
nezbytné kroky související s
insolvenčním řízením. Na
rating se díváme i u nových
klientů při domlouvání
platebních podmínek."
REFERENCE

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

Začal honozhovor s J. Rusnokem, guvernérem ČNB
Šok z celosvětového zavření ekonomik kvůli koronaviru postihne i nás a
bude třeba mimořádných státních výdajů. Hlubší deficit rozpočtu si ale ČR
může dovolit a ani lidi není třeba nabádat, aby horečnatě spořili, řekl Právu
guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
Žijeme v době mimořádné nejistoty a nikdo neví, jak to bude s dalším
vývojem epidemie, a tudíž ani s dalším vývojem ekonomiky. Nicméně je
vysoce pravděpodobné, že zažijeme výrazný propad ekonomického
výkonu.
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