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TIP

V kartě CESR RATING,
záložce Obchodní rejstřík
jsou k dispozici zveřejněné
účetní závěrky ve formátu
PDF. Obsažená data tým
CESR postupně ručně
zpracovává a v záložce
Ekonomické údaje je z nich
generován bankrotní model
– Index IN 05, grafy a
ekonomická analýza.
Přednostně lze zpracovat
ekonomické údaje na
vyžádání na zakázku.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 730 014
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

117 176
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

85 880
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

114 140
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

08/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

2 178

341 633

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 013

258 188

insolvenční návrhy
u společností

Vstupů do Likvidace

1 117

90 650

v roce 2019

10 271

Ukončení činnosti (registrací) v RŽP / OR / RES

2 665

1 802 071

v roce 2020

5 965

80 416

9 372 510

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

450

85 880

Zjištění exekuce

262

114 140

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

303

25 468

zjištěné úpadky
u společností
v roce 2019

8 964

v roce 2020

5 788

Zdražování v EU zrychlilo, Česko má třetí nejvyšší inflaci
Meziroční spotřebitelská inflace v Evropské unii (EU) v červenci činila
0,9 procenta. Růst spotřebitelských cen tak zrychlil oproti červnovým
0,8 procenta. V Česku je při meziroční inflaci 3,6 procenta zdražování
třetí největší v EU. Vyplynulo to z dat, jež ve středu zveřejnil Eurostat.
Spotřebitelská inflace ukazuje, o kolik za dané období stoupla cenová
hladina, a o kolik tedy peníze za tu dobu ztratily na hodnotě. Meziroční
inflace v eurozóně dosáhla v červenci 0,4 procenta.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Průzkum: Třetina firem je na tom v současnosti lépe nebo stejně
jako před krizí. Chtějí investovat
Nezávislá anketa agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) a KB přináší výsledky mapující pohled malých
a středních podniků na situaci ohledně pandemie Covid-19.
Sběr dat se uskutečnil ve dnech 27. 7. až 3. 8. 2020 a zúčastnilo se jej
100 podnikatelských subjektů. Hlavním cílem této ankety bylo zjistit, v
jaké kondici se nacházejí malé a střední firmy, jak pohlížejí na situaci
spojenou s následky po vypuknutí pandemie Covid-19 a jak využily či
plánují využít program COVID III.
celý článek »

Petr Bříza a Ondřej Trubač: Právo musí být rozumné v každé době
Nezávislá skupina téměř dvou desítek právníků z praxe i akademické sféry
působících v nejrůznějších oborech práva založila koncem května letošního
roku názorovou platformu Rozumné právo. Jak již tehdy uvedla, jejím cílem
je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních
opatření a zároveň sloužit i jako zásobárna podnětů pro jejich racionální
implementaci v českých podmínkách, a to nejen po dobu, kdy budou
přetrvávat následky epidemie Covid-19.
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Oddlužení je zbraň dlužníka na věřitele, říká advokátka Dvořáková
„Velká oddlužovací novela z roku 2019 přinesla pro dlužníky spoustu
novinek, které jsou pro ně prospěšné. Mám-li to, ale brát z hlediska
věřitele a i z hlediska své práce, kterou jsem napsala, tak jí tak kladně
úplně hodnotit nemohu. Věřitelé jsou biti, byť jsou to osoby, které mají
právo vůči dlužníkovi,” říká advokátka Veronika Dvořáková. Zároveň
dodává: „Dlužník tady nese povinnost. Věřitel je ten, kdo má mít
oprávnění. Máme tady právní zásady jako je pacta sunt servanda a další a
věřitel by tedy měl být vždycky uspokojen v rámci své pohledávky.”

LE & CO Ing. Jiří Lenc,
s.r.o. Ivana Burdychová,
Manažer divize Ekonomika
a majetek
Systém CESR nám velmi
dobře pomáhá při zjišťování
insolvenčního řízení našich
odběratelů. O vstupu
dlužníka do insolvence se
tak dozvíme bez jakéhokoliv
průtahu a velmi jednoduše obdrženou e-mailovou
zprávou. Přihlášku do
insolvenčního řízení
můžeme pak vždy pohodlně
podat v řádném termínu.
Stejně tak můžeme potom
sledovat průběh
insolvenčního řízení.

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte CZ Services 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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