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PROČ POUŽÍVAT CESR?

Uhlídat všechny zdroje
obchodních informací bez
vhodných informačních
nástrojů je velmi složité
a časově náročné.
Informace v systému
CESR jsou denně on-line
aktualizované, zjištěné
změny u monitorovaných
subjektů automaticky
zasílané e-mailem a
všechny služby umístěné
přehledně na jednom
místě s jednoduchým
přístupem, což každému
uživateli ušetří především
mnoho času zpracováním
a kontrolou informací.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 429 924
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

162 008
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

65 497
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

09/2017

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

1 471

259 563

15

7 697

Vstupů do Likvidace

1 329

49 062

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 695

1 586 269

82 520

5 376 119

475

65 497

1 167

99 993

410

12 197

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

zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

99 993
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

11 524

v roce 2017

7 032

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

201

Podnikatelé by si měli své obchodní partnery pečlivě prověřovat
Podnikatelé jsou ze strany berních úřadů dlouhodobě informováni
o tom, že by si své dodavatele a obchodní partnery měli před
uzavřením kontraktů prověřovat pečlivě a dbát zvýšené pozornosti
jakýmkoliv nestandardnostem. Přitom využití veřejně dostupných
rejstříků, jako je obchodní či insolvenční rejstřík a registr
nespolehlivých plátců, je považováno ze strany podnikatelů i
Finanční správy za běžný a rutinní postup. V případě, že obchodní
partner nevykazuje známky nestandardního chování a nejsou u
něj žádné pochybnosti, lze ověření ve veřejných databázích
považovat za dostačující.
Pokud však podnikatel u budoucího obchodního partnera objeví
neobvyklé jednání či další znaky něčeho, co není zcela běžné, tak
veřejné rejstříky rozhodně nestačí a je nutné si danou firmu
pečlivě prověřit.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Nejčastější dotazy
Hana Brázdová - hlavní
ekonom MOUKA TIŠNOV

Co obsahuje Adresář ?
Adresář českých ekonomických subjektů obsahuje obchodní subjekty všech
právních forem v České republice. V adresáři můžete vyhledávat a vytvářet
seznamy dle Vámi prefrovaných parametrů, např. obrat, CZ NACE, místo
podnikání, datum vzniku, počšet zaměstnanců a pod.. Získáte tím vlastní
databáze na míru s přiřazenými telefony, e-maily, validovanými adresami,
ekonomickými údaji, ratingem a dalšími parametry dle Vašeho výběru.
Adresář je určen obchodním ředitelům, obchodním zástupcům, pracovníkům
marketingu, nákupčím a dalším profesím, které potřebují oslovit spolehlivé
odběratele, či dodavatele.

Zajímavé články
Zajišťovací příkazy bude řídit nová metodika.
Ministerstvo financí a finanční správa připraví k využívání zajišťovacích
příkazů novou metodiku. Zároveň navrhne změnu zákona, která by
zavedla alternativu k jejich využívání. Šlo by například o obdobu
předběžného opatření využívaného v insolvenčních řízeních.
Návrh vychází z analýzy k využívání zajišťovacích příkazů, kterou by
měla ještě do říjnových voleb projednat vláda. Zajišťovací příkaz je
jedním z institutů finanční správy proti neplatičům daní. Úředníci mohou
předpokládanou daň vybrat dopředu, a zadržet tak peníze nebo
majetek, dokud firma neuhradí částku uvedenou v příkazu.
Finanční správa přitom v posledních měsících čelila kritice, že příkazy
zneužívá, a likviduje tak i řadu poctivých firem, které se do řetězových
obchodů mohly dostat neúmyslně. Po obstavení účtů totiž mnoho firem
není schopno pokračovat v podnikání a někdy se očistí až za několik let.
celý článek »

Úpadek neznamená vždy konec firmy
Podnikání s sebou přináší řadu rizik a existují situace, kdy podnikatel za
svou platební neschopnost nemůže. Nejedna společnost musela skončit
svůj provoz, protože nedostala zaplaceno za služby nebo zboží od
klienta, na kterém stálo plnění podnikové kasy. V případě, že se úpadek
neodvratně blíží, je nutné hbitě reagovat, a to i kvůli délce soudního
řízení.
Jak poznat okamžik, kdy je nutné vyhlásit úpadek a podat insolvenční
návrh k příslušnému krajskému soudu? Ačkoliv je pochopitelná snaha
úpadek už kvůli renomé hned nepřiznávat, často ani sám podnikatel
netuší, že se firma do úpadku řítí. "Základním principem při eliminaci
dopadů cizích úpadků na vlastní podnik je například pečlivé sledování
pohledávek. Lze to svěřit specializované společnosti nebo vlastnímu
odborníkovi," vysvětluje Jaroslav Schönfeld, člen vědecké rady Centra
restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole
ekonomické v Praze. U korporací je to statutární orgán, kdo má
povinnost podat insolvenční návrh.
celý článek »

"Systém CESR naše firma
využívá zejména při
ověřování nových
zákazníků, kdy
rozhodujeme, zda může
zákazník, se kterým
nemáme ještě
dlouhodobější
spolupráci, platit na
fakturu. Jako velmi dobré
vidím hlášení změn z
Hlídacího psa
(insolvenční rejstřík atd.)
, neboť se tyto informace
dozvíme velmi rychle a
můžeme být při dalších
obchodech obezřetní.
Zákazníci, kteří měli
problém, o kterém nás
neinformovali, byli
mnohdy překvapení, že
již tyto informace o nich
máme. Největší výhodou
systému CESR spatřuji
vzájemné propojení
informací z mnoha
různých zdrojů."

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody AEROSPACE
a.s.
Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
Hošek Motor a. s.
L & M nápoje s. r. o.
KOMA MODULAR s. r. o.
Krahulík – MASOZÁVOD
Krahulčí, a. s.
Podravka - Lagris a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
SATT a.s.
VEBA, textilní závody a. s.
Vraník s. r. o.
Wotan Forest, a. s.
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