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TIP

Účet: Sofis partner, s.r.o.

Nerozumíte složitým

Tarif: neaktivní

názvům používaných v
insolvenčním řízení?
Chcete rozklíčovat, co je
moratorium nebo
incidenční spor? Využijte
náš Slovníček pojmů,
který Vám tato hesla
objasní. Tuto funkci
najdete na hlavní stránce
služby CESR v sekci
Slovníček pojmů.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 328 453
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

117 637
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

56 175
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

76 442
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
09/2016

Zahájení Insolvenčních řízení

2 600

Úpadků v Insolvenčních řízeních

32

Celkem
231 346
7 275

Vstupů do Likvidace

1 019

36 427

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 624

1 504 619

101 991

3 922 731

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce
Zjištění nespolehlivého plátce DPH

691

56 175

1 083

76 442

221

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2015

13 181

v roce 2016

8 700

zjištěné úpadky
u společností

6 963

v roce 2015

403

v roce 2016

233

Mnoho exekutorů končí
Vize snížení exekutorského tarifu podle návrhu Ministerstva
spravedlnosti i náklady na nevymahatelné exekuce přiměly mnoho
exekutorů v úřadu skončit. Do konce srpna 2016 eviduje od
počátku roku Exekutorská komora ČR (EKČR) eviduje již 11
případů soudních exekutorů, kteří se rozhodli ukončit svou činnost.
V minulém roce přitom za celých 12 měsíců skončili exekutoři pouze
tři. Dle EKČR za markantním nárůstem počtu rezignací exekutorů
stojí nepříznivé podmínky pro výkon již tak společensky extrémně
nepopulárního a tedy rizikového povolání soudního exekutora.
Exekutoři ústy své profesní komory upozorňují, že jim přibývají
nové povinnosti, zvyšují se nároky na jejich práci. Spolu s tím se
fakticky průběžně snižuje vymahatelnost.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články

Objem veřejných zakázek ve stavebnictví letos klesl o 38 procent
Hodnota veřejných zakázek meziročně klesla o 37,9 procenta, jejich
počet se snížil o 28,1 procenta. Investoři jich letos zadali stavebním
firmám 3017, celkem za 57,4 miliardy korun. Pokles je podle ředitele pro
inženýrskou činnost ÚRS Praha Zdeňka Kunce dán především úbytkem
zadání velkých stavebních zakázek v dopravní infrastruktuře a
nedořešením problémů s posuzováním vlivu na životní prostředí. Do
konce srpna byly zadány tři velké stavební zakázky s cenou nad
miliardu korun. Největším zadavatelem zakázek z vládního sektoru bylo
Ředitelství silnic a dálnic, následují Správa železniční dopravní cesty a
ministerstvo zemědělství.
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Smí mít šéf dva platy? Souběh funkcí
Souběh funkcí, tedy případ, kdy člen statutárního orgánu firmy je
zároveň manažerem s pracovní smlouvou, dosud považovaly soudy za
nezákonný. Manažeři a manažerky v souběhu neměli nárok na
nemocenskou či mateřskou dovolenou. Firmy jim proto upravily
postavení tak, aby ztracené benefity získali zpět. Nyní však Ústavní
soud zákaz souběhu funkcí výrazně zpochybnil. Členství v
představenstvu nebo funkce jednatele nebyly dříve daňově uznatelným
nákladem. Funkce ve statutárním orgánu také znamenala, že člověk
neměl placené sociální a nemocenské pojištění. Firmy to proto často
řešily dvěma smlouvami - se symbolickou odměnou za křeslo v
představenstvu a druhou s plným platem za funkci generálního nebo
obchodního ředitele.
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Největší firma na trhu osobních insolvencí
Před třemi lety založil Oldřich Řeháček se skupinou advokátů firmu
Administrace insolvencí City Tower. Cíl byl jasný: vytvořit největší firmu
na oddlužování lidí, kteří nezvládají splácet půjčky. Dnes má 3300
případů, přidělených soudy, a víc než 70 poboček po celé zemi. Dnes je
s 3300 rozběhnutými případy a 25milionovými tržbami suverénně
největší na trhu osobních insolvencí. Protože se svého času chytře
zorientovala a zajistila si, aby od soudů dostávala nejvíc případů
zadlužených lidí. "Ano, rozhodli jsme se to rozjet jako podnikatelský
projekt. Myslím, že je to přirozené. I v jiných oborech vám poskytují
nejlepší servis velké společnosti - nechci se dotknout menších
podnikatelů, ale přece jen je velká firma zárukou, že dostanete určitý
standard," říká společník a advokát Oldřich Řeháček.

Romana Drápalová Head Accountant
společnosti Kollmorgen,
s. r.o.
"Za uplynulou dobu co
systém CESR využíváme,
jsme si navykli ho denně
využívat ke všem
dostupným kontrolám. Je
pro nás neocenitelným
pomocníkem pro
zjišťování stability,
osvědčení a registrací
pro naše dodavatele i
zákazníky. Nyní jsme s
nastavením systému, kdy
dostáváme denní sumáře
o našich klientech, plně
spokojeni."

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody
ALCOMA
Coca-Cola HBC Česká
republika
Deloitte Advisory s.r.o.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN
L & M nápoje
KOMA MODULAR
KRAHULČÍ
Krahulík – MASOZÁVOD
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.
Repromat
SATT a.s.
SMERO, spol. s.r.o.
TROST AUTO SERVICE
TECHNIK spol. s.r.o.
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V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.

