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TIP

Nezapomínejte na
jedinečnou službu CESRu
- "Adresář firem".
Kontakty v Adresáři firem
je on-line aktualizované
a díky němu si můžete
vytvářet vlastní databáze
dle zadaných parametrů
pro svoji akviziční
činnost. Pomocí
zvolených filtrů vyhledáte
jen takové obchodní
subjekty, které Vás
zajímají. Pracovat s
Adresářem Vás rádi
naučíme, kontaktujte nás
na oddělení klientské
podpory.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 437 916
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

163 465
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

66 038

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

10/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

1 896

261 477

19

7 717

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

1 271

50 425

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 331

1 591 389

90 181

5 477 360

547

66 038

1 100

100 620

535

12 732

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

100 620
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

11 528

v roce 2017

7 700

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

217

V srpnu zaniklo nejvíce firem v historii Česka. Počet nových obchodních
společností se nezvyšuje tak rychle jako dřív
Za osm měsíců letošního roku vzniklo v Česku 22 000 obchodních společností a
zaniklo jich přes 7600. Zároveň začalo podnikat 40 500 fyzických osob a téměř
33 000 jich podnikání ukončilo. V samotném srpnu byl počet zaniklých firem
nejvyšší v rámci jedno měsíce od vzniku ČR. Vyplývá to z analýzy společnosti
CRIF.
Díky vysokému počtu nově vzniklých firem nebyl srpnový čistý přírůstek 1400
obchodních společností v tomto roce nejnižší. Naopak počet ukončených
podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby byl v srpnu druhý nejnižší v tomto
roce a celkový přírůstek, přesahující dva tisíce podnikatelů, byl nejvyšší za
poslední dva roky.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Nejčastější dotazy
Petr Černý - jednatel
firmy AC ALIMAX, s.r.o.

Proč jsou dotazy do Centrální evidence exekucí (CEE)
zpoplatněny?
Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden,
provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v
souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších
předpisů.
Náhledy jsou zpoplatněny a pro přístup do CEE je vyžadována
registrace se složením finanční zálohy, ze které se odečítají poplatky za
provedené náhledy.
Systém CESR Vám umožňuje přímý přístup do CEE přímo bez těchto
náležitostí. Každý náš klient současně získává měsíčně minimálně jeden
náhled do CEE zdarma. Další, placené, náhledy již může využít dle své
dle vlastní potřeby.

"Pomohl nám obecně
vyvarovat se
nespolehlivých zákazníků
a následného dopadu
jejich platební morálky
na naši firmu. Velké
pohodlí je potom
upozornění e-mailem, že
v tom nemusím denně
ležet a kontrolovat."

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.

Zajímavé články
Počátek běhu promlčecí lhůty peněžitého dluhu bez sjednaného
okamžiku splatnosti
Zákon č. 40/1964 |Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), upravoval institut promlčení ve svých ustanoveních §
100 až § 114, když počátek běhu promlčecí lhůty, tehdy nesprávně
terminologicky označované jako „promlčecí doba“, jím byl určen v
ustanovení § 101 následovně:
„Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba
tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.“
Obdobně se k počátku běhu promlčecí lhůty staví i nová právní úprava
promlčení obsažená v ustanovení § 609 až § 653 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“), která v
ustanovení § 619 odst. 1 NOZ uvádí:
„Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne
promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.“
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Vzniku pohledávek se dá předejít
Pohledávky tvoří dvacet až čtyřicet procent aktiv v rozvaze, a to je
fakt, kterému by vedení každé společnosti mělo věnovat pozornost, říká
v rozhovoru pro časopis Komora.cz Július Kudla, předseda
představenstva a generální ředitel Euler Hermes Europe SA.
celý článek »

Sofis partner, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

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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Tento newsletter je rozesílán všem uživatelům systému CESR a obchodním partnerům společnosti Sofis partner, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.

