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TIP

Při nahlašování dlužníků do
naší privátní databáze
máte nyní možnost
efektivnějšího zadání
Vašich kontaktů při hledání
dalších partnerů pro řešení
dlužníka. Kontakty ke
zveřejněným pohledávkám,
na kterých Vás mohou
ostatní věřitelé oslovit, lze
jednorázově zadat
v nastavení účtu. Při
každém novém zadání
dlužníka se tento kontakt
automaticky propíše
k zadanému dluhu
s prefixem „SP“ –
spolupráce.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 445 737
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

95 477
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

66 663
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

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

11/2017
1 940

Úpadků v Insolvenčních řízeních

24

Vstupů do Likvidace

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

263 434
7 741

1 134

51 641

3 327

1 597 711

82 683

5 570 523

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce
Zjištění nespolehlivého plátce DPH

101 219

Celkem

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

637

66 663

v roce 2016

11 531

1 085

101 219

v roce 2017

8 341

473

13 224

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

235

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Likvidace dluhů a pohledávek z hlediska daně z příjmů
Splácíte dluhy vzniklé během podnikání, nebo jste naopak věřitelem?
Mají pro vás dluhy i daňové dopady? V dnešním článku vám přiblížíme
likvidaci dluhů a pohledávek z pohledu daně z příjmů. Realitou
každodenního života, a nemusí jít zdaleka jen o podnikání, je řešení
závazkových vztahů. V následujícím článku si situaci zjednodušíme a
zaměříme se na daňové dopady řešení závazkových vztahů (likvidaci
vzniklých pohledávek a dluhů) pouze mezi podnikateli v souvislosti s
jejich samostatnou (podnikatelskou) činností. Definujme si nejdříve
vstupní pojmy.
celý článek »

K uplatňování tzv. pozastávek v insolvenčním řízení
Zejména ve stavebnictví je poměrně běžné využívání tzv. pozastávek či
zádržného (oba tyto pojmy jsou užívány jako synonyma), což je –
zjednodušeně řečeno - smlouvou určená část ceny díla, která je
hrazena ve zvláštním režimu. K úhradě pozastávky typicky dochází
postupně ve dvou fázích, a to po provedení díla a odstranění
případných vad (a „nedodělků“, jak jsou v praxi drobné vady díla rovněž
nepřesně nazývány), a dále pak po uplynutí záruční doby a odstranění
případných záručních vad.
Otázka, jaký je charakter či právní povaha pozastávky z hlediska
okamžiku vzniku nároku na její zaplacení, její splatnosti, apod., se na
první pohled může jevit jako víceméně akademická.
celý článek»

Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru
Říká se, že i špatná dohoda je lepší než jakýkoliv rozsudek. Nejen proto
soudy i zákon o soudních poplatcích motivují účastníky řízení k uzavření
soudního smíru. Co však dělat, když se něco pokazí a pro jednu ze
stran sporu žádoucí soudní smír zrušit? Co znamená neplatnost smíru
dle hmotného práva a co vše je možno v řízení o zrušení soudního smíru
přezkoumávat?Může se to stát – po schválení soudního smíru se
účastník sporu dozví novou skutečnost, která by v řízení zásadně
změnila jeho důkazní situaci, nebo si najde jiného advokáta, který mu
sdělí diametrálně odlišný právní názor na věc.
celý článek »

Ing. Jaroslav Mazal -–
obchodní ředitel ve firmě
DETA, spol. s.r.o.
"Nejvíce nám systém
CESR pomáhá při
prověřování nových
zákazníků – ratingové
karty. Hlavně kvůli
prověřování ratingu firem
jsme zákazníci systému.
Samozřejmě nám
pomáhá i hlídací pes
pokud nastane nějaká
změna u našich stálých
obchodních partnerů –
dostanou se do úpadku,
změní se majitel apod.
Ve dvou případech nás
na probémy hlídací pes
upozornil."
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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