
Monitorování skutečných vlastníků 
Výzvy a praktické otázky



2

Porozumění problematice skutečných vlastníků (UBO) je 
základním regulačním požadavkem ve směrnicích EU o praní 
špinavých peněz, který je součástí přístupu založeného 
na rizicích v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML), 
principu „poznej svého zákazníka“ (KYC) a hloubkové kontroly 
zákazníka (CDD). Je podpořen iniciativami skupiny G20 pro 
budování transparentnosti, dobré správy a řízení společnosti, 
a nakonec důvěry v organizace, které se nacházejí v regulova-
ných odvětvích.

Implementací zajistíte, že zachováte dobré jméno značky po-
mocí prověřování nezákonného chování, jako je úplatkářství, 
korupce, sankce, spolupráce s politicky exponovanou osobou 
(PEP), spory a negativní mediální zprávy.

Pochopení a ověření skutečných vlastníků (UBO) je problema-
tické kvůli množství metrik, chybějícím zdrojům a konfliktním 
informacím. Nyní, když existuje doporučení regulačních orgánů, 
abychom sledovali změny v informacích o UBO, mají týmy zajišťu-
jící dodržování předpisů další úkol navíc.

SKUTEČNÍ VLASTNÍCI:  
VÝCHOZÍ INFORMACE
Dnes to bude již několik let, kdy Evropská unie stojí v čele 
problematiky regulace, zejména v oblasti skutečných vlastníků. 
Členské státy vytvářejí rejstříky skutečných vlastníků společností 

Skutečný vlastník (Ultimate Beneficial Owner – UBO) je definován jako „Fyzická osoba (fyzické osoby), 
která má konečný užitek, vlastní nebo ovládá právnickou osobu“. Skutečný vlastník může být buď 
přímým majitelem či podílníkem dané společnosti, nebo mít majetkovou účast v jiném subjektu, který 
má v dané společnosti vlastnický podíl. 

a jiných právnických osob a zpřístupňují je široké veřejnosti; 
zacházejí nad rámec regulačních požadavků, aby se prokázaly 
oprávněné zájmy.

Pro provozní vedení firem a týmy zabývající se dodržováním 
předpisů je pravděpodobně nejvýznamnější, že Evropská komise 
dostala za úkol do 10. března 2021 propojit různé rejstříky 
na úrovni EU, aby poskytla konzistentní a transparentní soubor 
informací o skutečných vlastnících v celém regionu.

Teorie spočívá v tom, že poskytované informace by měly 
zahrnovat minimálně: měsíc a rok narození skutečného vlastníka, 
zemi bydliště, státní příslušnost a povahu a rozsah drženého 
skutečného podílu. 

Samozřejmě, stejně jako u všech směrnic, každý členský stát 
implementoval nebo bude implementovat směrnice způsobem, 
který nejlépe vyhovuje jeho jedinečným rámcům a politickým 
potřebám – nakonec přijme různé přístupy s přibližně stejnou 
sadou kritérií. Zda země podpoří transparentnost zveřejňování 
informací, aby vyhověly rozšiřujícím se potřebám v porozumění 
vlastnictví a kontroly během akvizičního cyklu a probíhajících 
závazků klientů, se teprve ukáže.

Vzhledem k nedostatečné konzistenci přístupu k registraci napříč 
zeměmi EU, rozdílným úrovním údajů a složitým regulačním 
změnám – s rozptýlením řetězce řízení společností – jak mohou 
odborníci na dodržování předpisů řešit otázku zavedení 
a kontroly skutečného vlastnictví?

V Ý Z V Y  P Ř I  U R Č O VÁ N Í  KO N E Č N ÝC H 
S K U T E Č N ÝC H  V L A S T N Í K Ů
Dochází k posunu směrem k několika metrikám skutečného 
vlastnictví a kontroly. Možná to způsobí, že místo sledování jedné 
cesty bude nutné, aby podniky prozkoumaly více cest – například 
jednu pro hlasovací práva, jednu pro tradiční vlastnictví, jednu 
pro vliv a kontrolu. To může vést k tomu, že za skutečné vlastníky 
bude označeno mnohem více lidí.
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Propojení rejstříků 
skutečných vlastníků 

na úrovni EU

V této zprávě zkoumáme, jak překonat problémy s ověřo-
váním a monitorováním skutečných vlastníků, zejména:

• Přístupy pro konzistentní výpočet vlastnictví 
a ovládání

• Shrnutí komplexnosti monitoringu

• Jak může technologie pomoci organizacím 
přijmout monitorování a vyhodnotit dopad změn
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Když se hovoří o skutečném vlastnictví, často se používají 
jednoduché příklady s úplnými informacemi, které ukazují 
vazby a obchodní vztahy mezi společnostmi. Obvykle se 
ukazuje jen několik úrovní a poskytují se příklady toho, jak 
se počítá ředění podniků. Realita se často značně liší. Zde 
jsou popsány některé obvyklé problémy.

V L A S T N Í C I  V   Z A H R A N I Č Í  

Toto je pravděpodobně zdaleka nejběžnější problém. 
Ve Spojeném království získáme dobré informace, ale 
v zahraničních jurisdikcích nenacházíme shody a je také 
pravděpodobné, že v mnoha případech dotyčný subjekt 
nemá sídlo ve Spojeném království. Pro mnoho institucí 
představuje mezinárodní klientská základna největší výzvy, 
protože kontakt s úředníky a vlastníky je často obtížnější, 
takže skuteční vlastníci mohou být odstraněni z mnoha 
vrstev příslušného výchozího subjektu.

Obchodní rejstřík Spojeného království pokrývá přibližně 
čtyři miliony společností s ručením omezeným ve Velké 
Británii a uvádí přibližně 95% přesnost údajů britských 
osob s významným vlivem (PSC). Stále nám zůstává 200 000 
subjektů, nad kterými jsou otázky nebo data nejsou úplná. 
Pokud zvážíme přibližně 50 miliony podniků v Evropě 
a dalších 55 miliony aktivních podniků ve zbytku světa, je 
britská PSC jen zlomkem této problematiky.

Z T R ÁTA  P O D R O B N ÝC H  I N F O R M A C Í 
O   V L A S T N Í C Í C H  

Existuje mnoho jurisdikcí, ve kterých lze vlastnictví zjistit 
z dostupných údajů, ale není vždy možné zjistit přesný 
vlastnický podíl. Některé informace o vlastnictví nemusí být 
zveřejněny nebo jednoduše uvádějí, že jsou většinovým 
vlastníkem.

To může způsobit problémy při pokusu o stanovení 
správné hodnoty zředěného procenta v rámci řetězce uzlů 
vlastnictví. Problém může nastat ve Spojených státech, kde 
podání SEC (Security and Exchange Commission) vyžaduje 
pouze zveřejnění dceřiných společností s významným 
vlivem a není nutné zveřejňovat konkrétní / přesný podíl.

R O Z S A H  V L A S T N I C T V Í

Ve Velké Británii je rejstřík osob s významným vlivem cenným 
zdrojem informací, přesto poskytuje pouze definované 
rozsahy vlastnictví, například 25–50 %, 50–75 % a 75–100 %, 
zatímco prohlášení o potvrzení uvádí skutečný podíl. Využití 
informací o osobách s významným vlivem může zkomplikovat 
výpočet zředěného procenta, zejména v případě, kdy se 
jedná o více právnických nikoli fyzických osob.

KO N F L I K T N Í  I N F O R M A C E

V případech, kdy vlastnické struktury pokrývají celou 
planetu, často vidíme nesrovnalosti v informacích. Může to 
být způsobeno tím, že některé rejstříky vyžadují informace, 
které nezohledňují některé úrovně, jako je rejstřík osob 
s významných vlivem, nebo tím, že některé jurisdikce mají 
odlišné požadavky na zveřejňování informací o majetkové 
struktuře sledované společnosti. Existují různé kombinace 
žádostí nebo sdílení informací o zákonném nebo přímém 
vlastníkovi a skutečném vlastníkovi. Pokud je fyzická osoba 
v Číně vzdálena o sedm úrovní od společnosti ve Spojeném 
království a provedou se určité změny v jejích vlastnických 
podílech, budou se skutečně její závazky posuzovat jako 
u britské osoby s významných vlivem? Nebo mohou 
společnosti uvést svého skutečného vlastníka v ročním 
daňovém přiznání, které se může lišit u osob s významných 
vlivem, což se potom může lišit od prohlášení o potvrzení 
podle příslušného načasování.

Jako ukazatel monitorování je důležité systematicky stanovit 
konečný stav pro srovnání. Jaké metody nebo techniky 
k tomu můžeme použít?

• „Automatické indexování“ –Začíná se vstupní 
společností a následuje se každým odkazem až 
do konce, poté se vytvoří celá struktury. Rozdělením 
vytvořené sítě z algoritmu pro výpočet metriky 
lze vytvořit různé pohledy nebo výpočty. To lze 
provést rychle na stejné sadě získaných dat, protože 
automatické indexování není podmíněné. Technologie 
databází grafů dospěla, takže lze rychle zpracovat 
a vrátit velké objemy dat – během několika sekund.

• Algoritmy  – V závislosti na případu použití je 
k dispozici flexibilní sada algoritmů. Jedním příkladem 
je použití algoritmu nejhoršího scénáře, dále se může 
jednat o využití kontrolních metrik. Tato metoda obvykle 
poskytuje přiměřené množství podrobností, ale může 
ponechat některé oblasti bez konkrétního podílu, 
a proto nemůže zajistit skutečný výpočet až do konce. To 
znamená, že lze identifikovat příjemce nebo vlastníky, ale 

Vlastníci v zahraničí
• Neprůhledné jurisdikce
• Daňové ráje

Ztráta podrobných informací o vlastnických podílech 
• Nezveřejněné podíly 
• Požaduje se uvedení pouze většinových vlastníků

Neuvádí se konkrétní podíl, ale rozsah  
• Přístup k rejstříku PSC

Konfliktní informace 
• Načasování podání 
• Rozdílné pohledy na ovládající stranu
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chybí informace o přesném rozsahu podílů. V nejhorším 
scénáři je možné zastoupit zbývající částky v procentech, 
aby poskytly alespoň určitý údaj o tom, zda by vlastníci 
měli být posuzováni nebo ne. Pokud sečteme všechny 
vlastníky a jejich odvozený procentuální podíl, součet 
může tvořit více než 100 %. Tento přístup však může 
vést k obrovskému snížení počtu skutečných vlastníků, 
kteří splňují určitou hranici; ve většině případů 
pravděpodobně dojde k desetinásobnému snížení uzlů, 
i když zvažujeme nejhorší scénář.

M O N I T O R O VÁ N Í  S K U T E Č N ÝC H 
V L A S T N Í K Ů
Identifikovat a ověřit skutečné vlastníky je obtížné, ale 
existují způsoby, jak to zvládnout, jak jsme právě uvedli. 
Nezbytné je také monitorování změn v informacích 
o skutečných vlastnících ve vhodném časovém rámci – 
kvůli regulačním očekáváním – ke zmírnění rizika a zvýšení 
transparentnosti. 

Skutečným problémem je však zjistit, jak monitorovat 
a udržovat informace o skutečných vlastnících aktuální, 
aniž byste obětovali účinnost a zvyšovali provozní úsilí. 
Monitoring se často provádí jako součást přístupu 
založeného na riziku, prostřednictvím pravidelných kontrol, 
kdy organizace začínají každý rok od nuly.

Obvykle se stává, že pravidelný přezkum vede k tomu, 
že u klienta a protistran jsou ve třech hlavních oblastech 
aktualizovány klíčové informace a někdy jsou aktualizovány 
významné úrovně změn.    

• Firmografické změny (názvy adres atd.)

• Zásadní informace

• Vlastnictví

Již mnoho let je k dispozici schopnost využívat aktualizace 
stylu „správa kmenových dat“ ve firmografických údajích 
a principech spojených s klienty. Rychle a snadno lze dodat 
velké množství dat, okamžitě aktualizovat záznamy a nabízet 
možnost sestavit sady pravidel týkajících se závažnosti nebo 
jakýchkoliv změn. 

 Vytyčený směr je zřejmý. Organizace se musí stále více 
automatizovat. A to hned z několika jasných důvodů:   

• Potřeba neustále škálovat; je obtížné provádět 
manuální kontroly bez investic do lidí, což je nákladný 
zdroj, který vyžaduje neustálé zvyšování kvalifikace

• Rostoucí množství dostupných informací

• Na seznam, co je třeba „zkontrolovat a ověřit“ přibývá 
stále více požadavků; proto je stále obtížnější udržovat 
aktuální stav a poskytovat úroveň interních a externích 
služeb očekávanou zákazníky 

P Ř E C H O D  K   S Y S T E M AT I C K É M U 
M O N I T O R O VÁ N Í
Mnoho organizací dnes vážně zvažuje, jak automatizovat 
hloubkové kontroly zákazníků a třetích stran, a to 
od pravidelné kontroly po průběžnéhodnocení. Existují 
potenciální výhody, včetně toho, že ušetříte čas a úroveň 
a získáte konzistenci, kterou neposkytují manuální kontroly, 
zejména při automatizaci řízení a pravidlech pro řešení 
skrytých složitostí.

Ačkoli automatizace nabízí potenciální snížení celkových 
nákladů, na určité úrovni je stále nezbytná manuální 
kontrola.  

P R O Č  KO N T R O L O VAT  S K U T E Č N É 
V L A S T N Í K Y  T Ř E T Í C H  S T R A N ?

• Pátá směrnice o praní špinavých peněz (5AML) 
stanovila očekávání pro monitorování a udržování 
aktuálních informací o skutečných vlastnících

• Struktury vlastnictví jsou složité a ke změnám 
často dochází ve více vrstvách

• Procentní změny mohou překročit nebo podkročit 
prahovou hodnotu rizika stanovenou v zásadách 
organizace

• Subjekty ve struktuře se mohou změnit a mohou 
být zaregistrovány v zemích s vyšším rizikem

• Udržujte nejaktuálnější pohled na vlastníky třetích 
stran

Průběžným hodnocením lze dosáhnout mnohem 
rychlejšího pochopení skutečných rizik 
u každého klienta nebo protistrany, což nakonec 
povede ke zkrácení času na realizaci dalších 
potenciálních výnosů z klienta.

Stále existuje potřeba a hodnota lidského zásahu na určité 
úrovni. Průběžným hodnocením lze dosáhnout mnohem 
rychlejšího pochopení skutečných rizik u každého klienta 
nebo protistrany, což nakonec povede ke zkrácení času 
na realizaci dalších potenciálních výnosů z klienta.

Realizace monitorování a průběžného hodnocení 
skutečných vlastníků – z hlediska zákona, výnosů nebo 
ovládání – však nebylo tak snadné provést. 
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Společnost Dun & Bradstreet věří, že k vlastnictví by se mělo 
přistupovat jako k jakýmkoliv jiným hodnotícím kritériím a je 
třeba na něj pohlížet v rámci tří jednoduchých otázek:

1. Jak můžeme zjistit, zda skutečně došlo ke změně?

Bez výchozího nebo koncového stavu je pochopení 
skutečné změny problematické. Pokud je stanoven 
konečný stav, lze jej porovnat s předchozím výpočtem 
a zjistit, zda se shodují. Existují určité oblasti, které 
se na první pohled mohou zdát totožné, nicméně 
s využitím vhodných technologií lze odhalit malé detaily.

Jako příklad lze do rozsáhlé vlastnické struktury 
jednoduše vložit jinou entitu, ale s koncovými akcionáři, 
kteří jsou stejní. Pokud jsou akcionáři zaznamenáni 
v jiném pořadí, mohlo by to způsobit změnu „šumu“ – 
změnu v nejpřísnějším smyslu, ale ve skutečnosti nikoli 
změnu v podstatném smyslu.

V závislosti na působení regulačních orgánů, rozdílech 
v odvětví a ochotě organizace riskovat, mohou týmy 
také chtít zvážit, co dělat, pokud dojde ke změně cesty 
vlastnictví ze zákonné na příjemce, ale pokud se lidé 
nezmění. Je zásadní, aby existovala standardizace, 
srovnání jablek s jablky a aby byly identifikovány 
„skutečné“ změny. Týmy by se také mohly rozhodnout, 
že odfiltrují vše, co nepředstavuje příjemce, pokud to 
odpovídá jejich averzi k riziku. 

V kontextu vlastnictví by organizace měly zvážit, jak 
chtějí zastoupit skutečné vlastníky, a mělo by jim být 
jasné, zda je pro jejich organizaci důležitá změna trasy, 
nikoli však změna osob.

2. Jak zjistíme, co změna znamená?

Většina nástrojů, které jsou implementovány k detekci 
změn, se spoléhá na jedinečný klíč pro každý 
záznam, pak jednoduše zkontrolují každý atribut 
přidružený od starého k novému – efektivně, dívají se 
na podmnožinu dat, která jsou svázána dohromady 
v řadě, a poté porovnávají stejný řádek stejným 
způsobem, pokaždé, když identifikují změnu. 

Pro určení skutečných vlastníků je však nutný jiný 
přístup, protože je také třeba zkontrolovat atributy, 
které nejsou součástí standardní řady dat, ale jsou 
propojeny prostřednictvím vztahů. Například je 
nepravděpodobné, že by osoba změnila své jméno 
nebo datum narození, ale mohla by změnit svůj 
procentní podíl v podniku. V takovém případě se 
nezměnil skutečný vlastník, ale změnily se jeho atributy. 
V praxi je nejpravděpodobnějším scénářem přidání 
nebo odebrání skutečného vlastníka.

Vlastnictvím je ze své podstaty elastická datová struktura 
a změny v jediném uzlu mohou mít velký vedlejší efekt. 
Bez ohledu na to, jaký mechanismus organizace používá 
ke zjišťování změn, musí být možné porovnat staré 
s novými a přizpůsobit se potenciálně velkým rozdílům 
vytvořeným následně po jedné události.

3. Má zavedená změna dopad na odborníky na dodržování 
předpisů, zákazníka, zásady nebo organizaci?

Jedna změna v rámci připojené vlastnické struktury 
může mít různé účinky v závislosti na výchozím bodě. 
Vlastní změna tedy vyžaduje kontext.

Změna ve zvýrazněném uzlu bude mít odlišný dopad 
ve vztahu ke všem ostatním uzlům v grafu. Propagace 
změny a jejího dopadu tedy vyžaduje velkokapacitní 
technologický zásobník pro výpočet všech jednotlivých 
změn a následných variací.

Aby bylo možné tyto změny zpracovat a dát jim smysl, 
musí týmy zajišťující dodržování předpisů nastavit 
konkrétní pravidla – nejzřejmější je kontrola prahové 
hodnoty. Tím by se sledovaly případy, kdy nedošlo 
k žádnému přidání nebo odstranění skutečných 
vlastníků, ale došlo ke změně atributu v procentuálních 
podílech. 

Pokud budou identifikováni noví skuteční vlastníci, měly 
by týmy pochopit, zda překročí prahovou hodnotu 
a přejdou k dalšímu kroku – prověřování. 
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Mohou nastat případy, kdy je identifikováno mnoho 
příjemců, a to i v nejhorším scénáři, pokud máme 
velkou zákaznickou nebo dodavatelskou základnu. 
Různí klienti se mohou rozhodnout použít odlišná 
pravidla z hlediska dopadu v závislosti na jejich případu 
použití. Například může chtít firma v oblasti finančních 
služeb prověřit všechny nové vlastníky. Průmyslová 
společnost hodnotící dodavatele se může rozhodnout 
uplatnit některá pragmatičtější opatření, jako je 
průměrování neznámého vlastnictví nebo rozhodnutí, 
že pokud existují potenciálně stovky příjemců, je 
nepravděpodobné, že by někdo měl úplnou kontrolu.

Všichni odborníci, kteří se podílejí na prověřování 
sankcí, politicky exponovaných osob a nepříznivých 
mediálních zpráv, vědí, že vyhodnocování falešně 
pozitivních výsledků může být velmi obtížné, takže 
pokud budou co nejpřísnější, sníží se následné úsilí. 
Uplatnění prahových hodnot a pravidel a rozhodnutí 
o ochotě riskovat tedy určí, co se postoupí do další 
fáze. Pokud během prověřování nejsou získány žádné 
výsledky, mohlo by být posouzení změny skutečných 
vlastníků plně automatické. V případech, kdy byly 
získány negativní výsledky, lze po zohlednění jakýchkoli 
nezbytných manuálních falešně pozitivních výsledků 
vidět skutečný obraz dopadu změny. Přirozeně by 
se konverze měla vztahovat na vlastníky, kteří byli 
odstraněni, mohlo by se stát, že to bude mít pozitivní 
dopad na riziko, pokud by se u těchto osob vyskytly 
negativní výsledky.

S nárůstem datových bodů přichází více možností 
pravidel, která lze použít – například v případě přístupu 
založeném na riziku se můžete rozhodnout, že zastavíte 
šetření, pokud se setkáte s kótovaným podnikem 
na renomované burze. Některé organizace mohou 
věnovat zvýšený význam subjektům vlastněným státem, 
jiné mohou chtít pro danou jurisdikci použít některé 
faktory, například index vnímání korupce Transparency 
International. Existuje mnoho dalších atributů, které lze 
k uzlům připojit, aby pomohly při rozhodování, zda jsou 
relevantní, jakou úroveň rizika mohou představovat; 
a zda by měly být prověřovány nebo ne.

A konečně mohou týmy posoudit, zda výsledky všech 
těchto kombinovaných pravidel skutečně mění úroveň 
interního rizika přiřazenou danému subjektu.

Využití různých metrik

Doposud jsme se do značné míry soustředili na skutečné 
vlastníky, ale stále více se zaměřujeme na další kontroly 
a metriky, včetně toho, kdo uplatňuje vliv nebo má kontrolu 
nad podnikem. Kromě výpočtu procentuálního podílu 
skutečných vlastníků musí týmy zabývající se dodržováním 
předpisů také zvážit, co přinese budoucnost, pokud jde 
o další pohledy na kontrolu.

Vzhledem k tomu, že Spojené království je jedním 
z prvních, kde byl takový rejstřík vytvořen (údaje o osobách 
s významných vlivem v obchodním rejstříku Spojeného 
království), jsou níže uvedeny některé další odkazy týkající 
se osob s významných vlivem:

Ty by mohly zahrnovat existující známé osoby, podle 
povahy vlastnictví, ale mohou zahrnovat další fyzické osoby, 
v tomto případě Alice Franks, která nemá žádné vlastnictví, 
ale může nad podnikem uplatňovat vliv.

Z hlediska budoucího testování by proto bylo vhodné 
počítat s tím, že budete muset ukládat tyto druhy atributů 
nebo dat, abyste je mohli zohlednit i pro monitorování.

John Smith UBO = N % = 10% PSC = Y

Sue Jones UBO = N % = 10% PSC = Y

Joe Bloggs UBO = Y % = 80% PSC = Y

XYZ Ltd UBO = N % = 0 PSC = N

123 inc UBO = N % = 0 PSC = N

Alice Franks UBO = N % = 0 PSC = Y

ABC Ltd

XYZ Ltd 123 Inc

100%50%50%
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PSC
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Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy 
a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich 
podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí. 
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Z ÁV Ě R
1. Zajistěte si svůj přístup a systémy pro zvládnutí budoucích požadavků týkajících se kontroly vlastnictví

2. Mějte systematický a konzistentní přístup k výpočtu vlastnictví a kontroly

3. Pochopte složitost monitorování a pružnou povahu dat a změn

4. Přijměte rozvíjející se technologie pro automatizaci a poskytnutí schopností vyhodnocovat dopady

J A K  VÁ M  M Ů Ž E  S P O L E Č N O S T  D U N  &  B R A D S T R E E T  P O M O C I
Snížíte provozní úsilí spojené s kontrolou vlastnictví třetích stran.  

UBO Monitoring od Dun & Bradstreet vám umožňuje sledovat celou vaši síť téměř v reálném čase. Z jedné počáteční 
entity budete moci sledovat výpočty vlastnictví až po skutečné vlastníky, přes všechny uzly a bez ohledu na to, kde se 
organizace geograficky nacházejí. 

Budete dostávat automatická upozornění, pokud dojde ke změnám ve strukturách skutečných vlastníků vašich 
zákazníků, dodavatelů a dalších třetích stran. Převezmete kontrolu a budete proaktivní ve správě změn. 

• Informace z monitoringu se aktualizují denně 

• Historie změn vám pomůže pochopit aktuální a předchozí pozici údajů o všech vlastnících za posledních 12 měsíců 

• Budete dostávat informace o přímých, nepřímých a informačních změnách (např. % změna) 

• Pochopíte, kdy jsou vlastníci odebráni nebo přidáni do struktury 

• Možnost přijímat upozornění prostřednictvím API do vašeho aktuálního pracovního postupu

https://twitter.com/DunBradstreetCZ

