CESR – NEWSLETTER – SRPEN 2014
Tip
Rozšířili jsme ratingovou kartu v části
Statistické údaje. Nově zde naleznete
počet obyvatel a ekonomických
subjektů v obci, ve které prověřovaná
firma sídlí. Také jsou vám na stejném
místě nyní k dispozici informace o
názvu obce a části obce, kde subjekt
sídlí.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu
Počet subjektů v databázi (nových / celkem)
Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)
Počet klientů systému (nových / celkem)

Reference
07/2014

Celkem

130 665

2 625 664

4 019

3 178 966

12 713

194 655

27

1 504

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR
Počet zahájení insolvenčních řízení
Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních
Počet úpadků
Počet změn v registru dlužníků

07/2014

Celkem

127 980

951 912

1 757

414 564

3 260

146 916

14 222

129 690

240

3 756

1 227

27 319

Mezi spokojené uživatele systému CESR
již patří např. tyto společnosti:
AERO Vodochody
ALCOMA
ALIMA‐CZ
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
FULGUR BATTMAN
L & M nápoje
KOMA MODULAR
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

Počet bankrotů obchodních společností i podnikatelů v červnu opět stoupl
Počet bankrotů podniků v červnu 2014 stoupl proti květnu o 80 na celkových 802. Obchodních
společností zbankrotovalo 119 a podnikatelů 683. Množství zkrachovalých firem se zvýšilo ve
srovnání s předchozím měsícem o 24 a podnikatelů o 56. Bankrotů přibylo i v meziročním
srovnání. Nejvíce zkrachovalých obchodních společností připadlo v červnu na firmy v Praze
(44), následoval Jihomoravský kraj (16). Naopak v Karlovarském a Královéhradeckém kraji
nezkrachovala ani jedna společnost. V případě bankrotů podnikatelů byl na prvním místě
Ústecký kraj (111) a Moravskoslezský kraj (86). Nejnižší byl počet zkrachovalých podnikatelů v Praze (19).

Kupujete nový majetek? Pozor na dluhy dosavadního vlastníka
Pokud plánujete kupovat nový majetek (movitý i nemovitý), dejte si pozor, abyste se zároveň
nestali dlužníkem všech dluhů, které s ním souvisejí. Nový občanský zákoník zde přináší
důležité změny. Při nabývání majetku zapsaného ve veřejném seznamu (třeba nemovitost) nyní
nově na nabyvatele přejde i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci – tedy i
dluh zajištěný jistotou. Na nového majitele tak například přejde též povinnost splatit úvěr
prodávajícího, z něhož byla nemovitost pořízena. Prodávající může písemně vyzvat svého
věřitele, aby místo něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Pokud věřitel neprotestuje, platí, že souhlasí. Další
informace v článku zde.

Zajímavé články

Odkazy

Téměř každá druhá firma se potýká se zpronevěrou
Největším problémem, který řeší téměř každá druhá firma, je zpronevěra neboli
krádež majetku. Více než třetina se pak potýká se střetem zájmů. Z průzkumu
vyplývá, že firemní opatření na detekci a prevenci těchto jednání jsou
nedostatečná a neefektivní. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG.
finance.cz ‐ 24. 7. 2014
více»

Užitečné odkazy
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
Justice.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Asociace insolvenčních správců

Založení firmy má být v Česku levnější. EU nařídila snížit vstupní náklady na 100 eur
Náklady na založení nové společnosti by se měly snížit. Nařídila to Evropská
komise. Ve všech členských zemích by se měly pohybovat okolo 100 eur. Podle
podnikatelů by to mohlo byznysu pomoci. Založit v Česku firmu by mělo být
levnější o několik tisíc korun. Ministerstvo spravedlnosti v současné době
připravuje novelu zákona, díky které by se snížily soudní poplatky.
byznys.ihned.cz ‐ 28. 7. 2014
více»

Péče o pohledávky
Slovník pojmů k insolvenci
Průvodce péčí o pohledávky
Návod na používání systému CESR

Růst firemních insolvencí se zastavil. Počet konkurzů ale stále roste
Růst počtu insolvenčních návrhů v Česku se v prvním pololetí letošního roku
zastavil, meziroční růst činil jen 1,6 %. V předchozích letech přitom růst
dosahoval desítek procent, uvedla společnost VPI CZ. Roste naopak počet
insolvencí u fyzických osob. Zatímco v první polovině loňského roku na ně bylo
podáno přibližně 14 500 insolvenčních návrhů, za stejné období letošního roku
jich bylo 16 tisíc.
zpravy.e15.cz ‐ 29. 7. 2014
více»
Partner
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Řekli o nás
Pavel Zteiskar, DPU REVIT s.r.o.
"Systém CESR objevil velmi zajímavou
věc. U jednoho z našich obchodních
partnerů jsme zjistili, že je v
insolvenci. Situace byla sice ve fázi za
„pět minut dvanáct“, avšak díky
systému CESR se nám podařilo
zachránit klientům nemalé peníze."

