
VZOROVÉ VÝSTUPY 

 

DIAGRAM VAZEB 

CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Na Vítězné pláni 1719/4 – 140 00 Praha 4 – Česká republika 
Tel.: +420 277 778 530, Fax: +420 277 778 580 
http://www.crif.cz, e-mail: info.cz@crif.com 
IČ 26212242 

 

          

 

 

 

UKÁZKA DIAGRAMU VAZEB – druhá úroveň vztahů – typ grafu hvězda – včetně historických vazeb 

UKÁZKA ČASOVÉ OSY VZTAHŮ – průlet časovou osou neaktivní – druhá úroveň vč. historických vazeb 



VZOROVÉ VÝSTUPY 

CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Na Vítězné pláni 1719/4 – 140 00 Praha 4 – Česká republika 
Tel.: +420 277 778 530, Fax: +420 277 778 580 
http://www.crif.cz, e-mail: info.cz@crif.com 
IČ 26212242 

 

 

 

 

 

UKÁZKA ČASOVÉ OSY VZTAHŮ – průlet časovou osou aktivní (rok 2000) – druhá úroveň vč. hist. vazeb 

UKÁZKA SEZNAMU SUBJEKTŮ – první úroveň včetně historických vazeb 
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 UKÁZKA SEZNAMU NEGATIVNÍCH INFORMACÍ – druhá úroveň včetně historických vazeb 

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., podnikla veškeré úsilí k tomu, aby zabezpečila, že výše uvedené cribis.cz informace, jsou co 

nejvíce přesné. 

CRIBIS.cz informace jsou poskytovány v dobré víře, co se týče jejich přesnosti nebo aktuálnosti nebo obsahu. 

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., nesmí být považována za odpovědnou za žádnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou odkazem na 

přesnost, hodnověrnost nebo aktuálnost těchto informací. 

Výše uvedené cribis.cz informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být tudíž 

kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, 

zpřístupnění třetím stranám). 

Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a 

duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.  


