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PLNÁ VERZE ADRESÁŘE
FIREM
Plná verze Adresáře firem
zúží parametry výběru.
Umožňuje hledání
obchodních subjektů v okolí
od konkrétního místa
zadáním požadované
vzdálenosti, výběr subjektů
pouze s telefony, weby,
údaji o datových
schránkách či validními
adresami.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 739 045
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

115 731
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

86 596
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

114 493
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

09/2020

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

2 443

344 091

Úpadků v Insolvenčních řízeních

2 388

260 579

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

insolvenční návrhy
u společností

991

91 643

v roce 2019

10 275

2 395

1 806 458

v roce 2020

6 802

98 434

9 470 944

Zjištění dluhů v registru dlužníků

716

86 596

Zjištění exekuce

314

114 493

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

200

25 711

zjištěné úpadky
u společností
v roce 2019

8 967

v roce 2020

6 528

Podnikatelé požadují od vlády plán v rámci šíření COVID-19
Hospodářská komora vyzvala vládu, aby místo nepředvídatelně
přijímaných kroků sestavila plán, který umožní zaměstnavatelům
připravit provozy, jejich zaměstnance a zákazníky na nově zaváděná
protiepidemická opatření. H o s p o d á ř s k á k o m o r a p o ž a d u j e , a b y
podnikatelé byli ještě před přijímáním těch nařízení, která budou mít
dopad na podnikatelské prostředí, systematicky začleňováni do jejich
přípravy, aby je mohli do svých provozů včas aplikovat.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Strach je skrytou brzdou, může za půlku poklesu ekonomiky
Obavy z aktuální koronavirové situace svírají podle průzkumu agentury
Behavio 37 procent Čechů. Ekonomové v zahraničí ale i v tuzemsku
zdůrazňují, že právě faktory strachu a hlavně celkové nejistoty, kterou
lidé pociťují, by se neměly podceňovat. Podle některých modelů může totiž
právě nejistota za polovinu současných ekonomických poklesů. Zatímco
Dánsko zavádělo během první vlny pandemie tvrdá restriktivní opatření,
Švédsko se stalo symbolem alternativního řešení problému. Restaurace i
bary zůstaly otevřené, jediným zásadnějším opatřením byl zákaz
shromáždění více než padesáti lidí.
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Hospodářské vyhlídky nejsou tak špatné, jak se předpokládalo, míní
Mezinárodní měnový fond

Vyhlídky světové ekonomiky nejsou tak katastrofické, jak se před třemi
měsíci předpokládalo. Zůstávají však obtížné v důsledku pandemie covidu19 a jejího dopadu na řadu hospodářských odvětví. Uvedl to ve čtvrtek
mluvčí Mezinárodního měnového fondu (MMF) Gerry Rice. Mluvčí upozornil,
že hospodářské údaje z Číny a z řady vyspělých zemí jsou lepší, než se
očekávalo. Situace v mnoha rozvíjejících se zemích však podle něj zůstává
nejistá a obavy vzbuzuje rovněž rostoucí zadlužení, napsala agentura
Reuters. MMF před třemi měsíci předpověděl, že světová ekonomika v
letošním roce klesne o 4,9 procenta.
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Miroslava Šilberská,
jednatelka firmy Poklopy
MITECH s.r.o.
Aplikaci CESR používám
denně, stala se nedílnou
součásti zadávání zakázek
a zákazníků do našeho
účetního programu. Ať už
se jedná o nové zákazníky
nebo zákazníky po delší
odmlce. U zákazníků
pravidelně nakupujících je
nastaven modul Hlídacího
psa. Nechci však
vyzvedávat některou z částí
aplikace, protože jeho síla a
efektivita je právě v tom, že
je zde vše na jednom místě
a provázané. Takže když
mám "sporného" zákazníka,
projíždím ho "křížem
krážem".
REFERENCE

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

Co dělat, když váš obchodní partner skončí v insolvenci?
„Řada věřitelů si myslí, že dlužník je v úpadku, až je zahájeno insolvenční
řízení a až o tom rozhodne insolvenční soud. V řadě případů to ale není
pravda, dlužník se nachází v úpadku dávno předtím, než je zahájeno
insolvenční řízení. Minulost, která předchází insolvenčnímu řízení je rizikové
období, které může znamenat, že obchodní partner dlužníka, který je
často i jeho věřitelem, utrpí ztrátu,“ říká advokát Michal Žižlavský. A
dodává: „I když má věřitel svou pohledávku zjištěnu, je uspokojena pouze
poměrně a často dostane velmi málo.

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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