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Popis 
 

• Jedná se o naší vlastní zdrojovou databázi českých subjektů, do které jsou informace získávány z internetových 
zdrojů, od smluvních partnerů a z našeho vlastního telemarketingu. 

• Data se v databázi aktualizují průběžně automaticky nebo ručně. 
• Obslužná aplikace k této databázi je dostupná na www.kontaktonline.cz 
• Krátkodobá demoverze na vyžádání je dostupná formou omezeného přístupu do ostré databáze 
• Nápověda k aplikaci je dostupná zde: www.marketingovedatabaze.cz/napoveda. 
• Aplikace je odladěná pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a MS IE. 
• Export dat je nastaven do formátu .xls (MS Excel). 
 

 

Zdroje dat 
 

Zdroj Typ aktualizace Periodicita Použitá data 
Obchodní rejstřík automaticky denně názvy, adresy firem, statutáři, základní 

kapitál, spisové značky, datum vzniku 
Živnostenský rejstřík automaticky denně názvy, adresy, pobočky 
Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) automaticky měsíčně názvy, adresy, počet zaměstnanců, obrat, 

NACE, datum vzniku 
Registr plátců DPH automaticky 2x týdně DIČ, informace o plátcovství DPH 
Registr adres ručně týdně zpřesněné adresy 
www prezentace firem automaticky měsíčně elektronické kontakty 
Insolvenční rejstřík automaticky denně součást výpočtu aktivity firem 
Databáze dlužníků DC GROUP a 
zdravotních pojišťoven 

automaticky denně součást výpočtu aktivity firem 

Informace z vlastního telemarketingu ručně 2x měsíčně elektronické kontakty 
Informace z internetových portálů ručně průběžně elektronické kontakty 
Informace od partnerských firem ručně měsíčně elektronické kontakty, aktivita firem 

 

 

Filtrační kritéria 
 

Kritérium Počet firem 
s uvedeným 
kritériem 

Kritérium Počet firem s uvedeným 
kritériem 

IČ (včetně „odečtu“ IČ) 4.148.000 Plátcovství DPH (plátce/neplátce) 1.652.000 (428.000/1.224.000) 
Název firmy 4.148.000 Aktivita firem 4.143.000 
Adresa (obec, ulice, PSČ) 4.148.000 Bonita firem  
Činnost dle NACE (hlavní, vedlejší) 3.185.000 Základní kapitál 420.000 
Region - kraj 
          - okres 
          - obec s rozšířenou pravomocí 
          - obec s pověřeným OÚ 

4.079.000 
4.079.000 
4.079.000 
4.079.000 

Firmy s - ověřeným telefonem 
 - ověřeným faxem 

- emailem 
- www stránkami 

628.000 (958.000 čísel) 
116.000 (146.000 čísel) 
379.000 (565.000 emailů) 
312.000 (374.000 stránek) 

Počet zaměstnanců (kategorie dle ČSÚ) 1.909.000 Osoby ve firmě 469.000 
Obrat (kategorie dle ČSÚ) 1.329.000 Datum vzniku 4.148.000 
Právní forma 4.152.000 Stát vlastníka 82.000 

 

 

Počty firem podle aktivity       
 

Stupeň aktivity Počet firem Stupeň aktivity Počet firem 
Aktivní firma (A+) 345.000 Aktivní firma (A-) 55.000 
Živá firma (/B+) 901.000 Živá firma (B-) 105.000 
Neaktivní firma (C+) 1.153.000 Neaktivní firma (C-) 59.000 
Firma nevhodná ke kontaktu (D) 300.000   
Firma ukončila činnost € 1.229.000   
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