Stručný návod k produktu Systém Sledování Vazeb
1) Subjekt, jehož vazby chcete vyhledat, je třeba zadat do tohoto prázdného pole (IČO/RČ,název subjektu)

a kliknout na

, poté se zobrazí okno s nalezenými subjekty, odpovídajícími zadanému výrazu.
Při vyhledávání osoby se doporučuje použít její RČ,
které je potřeba zadat celé tzn. včetně lomítka (jako
např. 681104/0720). V případě není-li Vám známo
RČ je možné osobu vyhledat prostřednictvím jejího
celého jména a to ve formátu: příjmení, křestní
jméno (jako např.
Krejčíř, Radovan). Mezi
příjmením a křestním jménem je nutné psát čárku za
příjmením a zadat mezeru.
Při vyhledávání firmy zadejte nejlépe začátek
názvu společnosti nebo použijte IČ.
Pozn.: Společnosti je možné dohledat i podle jejich
historického názvu.

2) Potvrďte Vámi hledaný subjekt kliknutím na příslušný záznam a prostřednictvím tlačítka

spusťte

vyhledávání ekonomicky spjatých vazeb a informací o daném subjektu.

Tlačítkem vnoření
si můžete nastavit do kolikáté úrovně vnoření chcete vazby sledovat
a zároveň si můžete zaškrtnout, zdali chcete znázornit i historické vazby včetně délky historie v letech
(počet let) nebo případně vybrat jen konkrétní typy vazeb.

Pokud subjekt, který hledáte, má starší datum aktualizace než požadujete, je třeba kliknout na příkaz
k AKTUALIZACI.
Aktualizace jsou ve třech různých úrovních:
A. zadat „Žádost o aktualizaci“ subjektu kliknutím levým tlačítkem myši na požadovaný subjekt

B. zadáním „Aktualizovat“ již v okně, zobrazujícím nalezený subjekt
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C. volbou „Aktualizace“ v horní liště systému

kdy se Vám vždy nabídne stejné následující okno pro zadání těchto údajů:
* IČa (R.Č. v příp. aktualizace osoby)
* Počet vnoření (přímá vazba, první a druhá úroveň)
* Zdali chcete zaslat emailem zprávu o tom,že byl subjekt
aktualizován (doporučujeme zaškrtávat)
* Zdali chcete zaslat na email report vazeb
aktualizovaného subjektu
* Typ zaslaní reportu (doporučujeme PDF formát)
* Email, na který chcete výše uvedené výstupy zasílat

Poté klikněte na tlačítko „Vložit“ a Vaše žádost o aktualizaci daného subjektu bude provedena v časovém intervalu
závislém na počtu dotazů o aktualizaci ve frontě a počtu jeho vazeb.
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Konkurzy, likvidace zveřejňované v Obchodním věstníku
V některých případech je informace o konkurzu či likvidaci publikována v Obchodním věstníku mnohem dříve než dojde
k zápisu do OR, takže se dle OR na www.justice.cz daný subjekt může zdát být zdravý, ačkoli je na něj už
vyhlášen konkurz či likvidace. Proto jsme začali do SSV integrovat také informační bázi Obchodního věstníku, aby
databáze SSV byla maximálně aktuální.
Příklad: Informace o konkurzním řízení publikováná v OV č. 39 u společnosti: DENEX TECHNIK s.r.o.
Při vyhledání této společnosti
v SSV obdržíte informaci o této
skutečnosti formou ikony

v detailu subjektu (kliknutím
levého tlačítka myši na daný
subjekt, a volbou „detail
subjektu“) naleznete
následující bližší informace:
•
datum, kdy byla
informace v OV
zveřejněna
•
spisovou značku,pod
kt. je to v OV vedeno
•
detail zprávy

Z dalších údajů v SSV zároveň vyplývá, že daný subjekt byl již dvakrát navrhován na konkurz dle MPSV
a je evidován v databázi dlužníků VZP.

Pokud byste daný subjekt vyhledali pouze v OR
(www.justice.cz) naleznete tyto informace,
z kterých v žádném případě nevyplývá, že je
u daného subjektu vedeno konkurzní řízení viz. výše
uvedený článek z OV (Obchodní věstník).

Přejeme Vám co nejméně neplatičů.
V případě nejasností nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 236 080 400.
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