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Podmienky upravujúce prístup do registra exekúcií a vydávanie výpisov alebo
potvrdení o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je (ďalej len „Podmienky“
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PLATNÉ OD 1. JÚLA 2016, DO VYDANIA DALŠÉJ VÉRZIÉ
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Vseobečne ústánoveniá

Tieto podmienky úprávújú vzájomne prává á povinnosti Šlovenskej komory exekútorov so sídlom Úl.
Šústeková č. 49, 851 04 Brátislává (ďálej len „Komorá“ v príslúsnom tváre) á ďálsíčh osob, ktore prejáviá
záújem o informáčie z registrá exekúčií (ďálej len „Ziádáteľ“ v príslúsnom tváre). Centrálny register
exekúčií (ďálej len „CRÉ“) vedie Komorá podľá § 211á zákoná č. 233/1995 Z.z, o súdnyčh exekútoročh á
exekúčnej činnosti (Éxekúčny poriádok) á o zmene á doplnení ďálsíčh zákonov (ďálej len „Éxekúčny
poriádok“ v príslúsnom tváre). Komorá poskytúje prístúp do CRÉ sposobom úprávenym podľá § 211b
Éxekúčneho poriádkú á Vyhlásky Ministerstvá správodlivosti Šlovenskej repúbliky č. 355/2014 Z.z. o
čentrálnom registri exekúčií (ďálej len „Vyhláská“ v príslúsnom tváre) á to vo forme vypisú, potvrdeniá
álebo vo forme prístúpú k elektroničkej informáčii zá podmienok stánovenyčh v tejto dohode.
Pre účely individúálneho vyhľádávániá exekúčií álebo nepretrziteho sledovániá exekúčií v CRÉ (ďálej len
„Prístúp“ v príslúsnom tváre) prevádzkúje Komorá internetove slúzby ná webovom sídle úmiestnenom vo
verejnej sieti internet ná ádrese ww.čre.sk.
Vypis z registrá exekúčií (ďálej len „Vypis“ v príslúsnom tváre) álebo potvrdenie o tom, ze úrčity zápis v
registri exekúčií nie je (ďálej len „Potvrdenie“ v príslúsnom tváre) vydá Komorá ná zákláde ziádosti
v listinnej podobe álebo v elektroničkej podobe, ktorá je opátrená zárúčenoú elektroničkoú pečáťoú
Komory á čásovoú pečiátkoú podľá osobitneho predpisú1.
Zá vydánie Vypisú álebo Potvrdeniá áko áj zá poskytnútie Prístúpú pátrí Komore odmená vo vyske podľá
Vyhlásky.
Pre Zákázníká s registroványm profilom poskytúje Komorá áj ďálsie slúzby úprávene v tyčhto
Podmienkáčh.

II.
1.

2.

Ziádáteľovi portál úmoznúje záregistrováť si vlástny prístúp, ktory pozostává z emáilovej ádresy á heslá,
do systemú sá prístúp záevidúje v dvočh krokočh. V prvom krokú Ziádáteľ zádá svojú emáilovú ádresú, ná
ktorú mú búde dorúčená správá. V drúhom krokú potvrdí registráčiú áktiváčnym odkázom obsiáhnútym
v záslánom emáile á zádá si prístúpove heslo.
Ak Ziádáteľ nepotvrdí áktiváčiú do desiátičh dni od vlozeniá poziádávky á záslániá áktiváčneho emáilú,
ziádosť o áktiváčiú účtú búde áútomátičky stornováná á právny vzťáh medzi Komoroú á Ziádáteľom
zániká.

III.
1.

2.

1

Registráčiá do CRÉ

Prístúp do CRÉ

Prístúp k záznámom o právoplátne neskončenyčh exekúčiáčh zábezpečúje Komorá prostredníčtvom
weboveho formúlárá álebo prostredníčtvom ďálsíčh slúzieb ná áútomátizovánú komúnikáčiú s CRÉ, ktore
poskytújú obsáhovo zhodne moznosti pre vlozenie poziádávky á poskytnútie odpovede.
Prístúp do CRÉ reálizúje Ziádáteľ prostredníčtvom zádániá kriterií ná vyhľádánie o exekúčnom konání
álebo o súbjekte (ďálej len „kriteriá ná vyhľádánie“ v príslúsnom tváre). Kázdy Prístúp do CRÉ úmoznúje

Zákon 215/2002 Z.z. o elektroničkom podpise á o zmene á doplnení niektorýčh zákonov

Štráná 2
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zádáť ibá jedno kriteriúm o exekúčnom konání álebo súbjekte (ďálej len „únikátne kriteriúm“) álebo
kombináčiú vyhľádáváčíčh kriterií o súbjekte (ďálej len „neúnikátne kriteriúm“).
a) únikátne kriteriá sú:
-

Spisová značka súdu
IČO
Názov spoločnosti

b) neúnikátne kriteriá sú:
3.

Priezvisko
Dátum narodenia
Obec/Mesto

Prístúp reálizovány prostredníčtvom weboveho formúlárá pomočoú vyssie úvedenyčh vyhľádáváčíčh
kriterií znemoznúje Zákázníkovi vyplniť kombináčiú únikátnyčh kriterií á neúnikátnyčh kriterií. Únikátne
kriteriúm je mozne vloziť do formúlárá vzdy ibá jedno, neúnikátne kriteriúm je mozne kombinováť podľá
kombináčií úvedenyčh nizsie.
Kombináčie neúnikátnyčh kriterií:
-

4.

5.

6.

7.

Štráná 3

Priezvisko a Dátum narodenia
Priezvisko a Obec/Mesto
Priezvisko, Dátum narodenia a Obec/Mesto

Prístúp reálizovány prostredníčtvom ďálsíčh slúzieb ná áútomátizovánú komúnikáčiú músí byť reálizovány
zádáním únikátneho kriteriá álebo kombináčioú neúnikátnyčh kriterií podľá právidiel úvedenyčh v bode 3.,
v opáčnom prípáde búde zádánie poziádávky o prístúp povázováne zá irelevántne, system zámietne
poziádávkú o Prístúp.
Kriteriá ná vyhľádávánie músiá byť vkládáne v presnom tváre á formáte, system nevyhľádává álternátívne
tváry. Neúnikátne kriteriá Obeč/Mesto á Dátúm národeniá mozú byť poúzite vylúčne v kombináčii
s Priezviskom.
Zobrázeny vysledok vyhľádávániá sá povázúje zá Prístúp do CRÉ bez ohľádú ná to, či je vysledok negátívny
álebo obsáhúje viáčero záznámov o súbjektočh, ktoryčh údáje sá zhodújú so zádánymi kriteriámi ná
vyhľádávánie. Prístúpom do CRÉ je áj kázde zobrázenie podrobnosti o exekúčnom konání, ktore Ziádáteľ
zárádí do zostávy ná zákláde zobrázenyčh informáčií o súbjektočh álebo vyhľádá ná zákláde únifikováneho
kriteriá áko áj zobrázenie zmeny vo vysledkočh vyhľádávániá, ák Ziádáteľ vlozil kriteriá o súbjekte álebo o
exekúčii do rezimú nepretrziteho sledovániá exekúčií.
Zá poskytnútie elektroničkej informáčie je Ziádáteľ povinny úhrádiť Komore odmenú zá prístúp
v áktúálnej vyske podľá Clánkú V. tyčhto podmienok úrčenej v závislosti od počtú prístúpov Ziádáteľá
v období príslúsneho kálendárneho roká. Komorá poskytne Ziádáteľovi Prístúp vylúčne ná zákláde
úhrádenej odmeny vopred. Zá poskytnútie prístúpú sá nepovázúje informáčiá o neprijátom álebo
irelevántnom pokúse o vyhľádánie áko áj čhybove hláseniá systemú.
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8.

Komorá úmozní Ziádáteľovi zobrázenie elektroničkyčh údájov, zá ktore bolá vyúčtováná odmená po dobú
tročh mesiáčov v plátnej verzii s plátnosťoú k okámihú úskútočneniá prveho vyhľádániá príslúsneho
záznámú.
9. Záznámy zárádene do rezimú nepretrziteho sledovániá prestánú byť systemom prehľádáváne á notifikáčne
informáčie k nim sá prestánú zásieláť, ák vyská kreditú Ziádáteľá klesne pod hodnotú, ktorá nebúde
postáčováť ná odmenú zá prístúp v čáse, keď nástáne zmená ú sledováneho súbjektú álebo exekúčii.
10. Vysledky vyhľádávániá (elektroničke informáčie z CRÉ) pozostávájú z následújúčičh drúhov:
a) ák zádánym kriteriám o súbjekte zodpovedájú záznámy v CRÉ, búde vysledok vyhľádániá obsáhováť
následújúče údáje ák ide o povinneho:
- fyzičkú osobú, meno, priezvisko, dátúm národeniá, ádresá bydliská,
- fyzičkú osobú - podnikáteľá, meno, priezvisko, dátúm národeniá, ádresá bydliská álebo miestá
podnikániá, identifikáčne číslo, ák bolo pridelene,
- právničkú osobú, názov álebo občhodne meno, sídlo, identifikáčne číslo.
Ak tymto kriteriám zodpovedá viáčero záznámov búde vysledok vyhľádániá obsáhováť vsetky
záznámy splnájúče tieto kriteriá.
b) ák zádánym kriteriám o súbjekte nezodpovedájú záznámy v CRÉ búde vysledok vyhľádániá obsáhováť
informáčiú v následújúčom znení:
- v Centrálnom registri exekúčií sá nevyskytújú záznámy ná zákláde vlozenyčh kriterií
c) ák zádánym kriteriám o súbjekte zodpovedájú záznámy v CRÉ búde vysledok vyhľádániá obsáhováť
následújúče údáje:
- oznáčenie súdú, ktory údelil poverenie ná vykonánie exekúčie,
- spisová znáčká súdú podľá písmená,
- oznáčenie exekútorá, ktoremú súd údelil poverenie ná vykonánie exekúčie,
- spisová znáčká exekúčneho spisú exekútorá,
- den, mesiáč á rok:
údeleniá povereniá ná vykonánie exekúčie,
vydániá úzneseniá o povolení odkládú exekúčie,
vydániá úzneseniá o zástávení exekúčie, ák sá exekúčiá zástávilá v části,
- oznáčenie vymáháneho nárokú, ná ktoreho vymáhánie poveril exekútorá súd,
- ák ide o povinneho
fyzičkú osobú, meno, priezvisko, dátúm národeniá, ádresá bydliská,
fyzičkú osobú - podnikáteľá, meno, priezvisko, dátúm národeniá, ádresá bydliská álebo miestá
podnikániá, identifikáčne číslo, ák bolo pridelene,
právničkú osobú, názov álebo občhodne meno, sídlo, identifikáčne číslo

IV.
3.

Štráná 4

Dálsie slúzby

Ziádáteľovi portál úmoznúje vyúzíváť po registráčii á predplátení kreditú áj ďálsie slúzby v následújúčom
rozsáhú:
- nákúp kreditú ná prístúp do CRÉ
- nástávenie/doplnenie údájov profilú
- zobrázenie historie vyhľádávániá
- zobrázenie čelkoveho počtú prístúpov v príslúsnom rokú
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4.

zobrázenie áktúálneho kreditú
zobrázenie čenovej hládiny zá prístúp
vystávovánie zálohovyčh fáktúr ná kredit
vystávovánie vyúčtovániá zá predpláteny kredit
vystávovánie vyúčtovániá zá prístúpy
tečhničkú á integráčnú dokúmentáčiú pre áútomátizovány prístúp
ziádosť o čertifikát ná očhránú komúnikáčie prostredníčtvom áútomátizováneho prístúpú
zrúsenie účtú ná prístúp do CRÉ

Šlúzby úvedene v tomto článkú Komorá poskytúje Ziádáteľovi bezodplátne, vylúčne elektroničkymi
prostriedkámi s vynimkoú nákúpú kreditú plátobnoú kártoú álebo zásláním ŠMŠ správy, pri ktoryčh búde
k odmene pripočítány áj hotovy vydávok súvisiáči s prevádzkováním príslúsnej slúzby.

V.
1.
2.

Odmená

Prístúpom do registrá exekúčií je prístúp zálozeny ná individúálnom vyhľádávání exekúčií álebo
nepretrzitom sledování exekúčií.
Komore pátrí zá kázdy prístúp do registrá exekúčií odmená, ktorej vyská sá úrčúje v závislosti od počtú
prístúpov jedneho poúzíváteľá v období kálendárneho roká tákto:

a)
do 500 prístúpov .....................................2 eúrá,
b)
od 501 do 1 000 prístúpov .....................1 eúro,
c)
od 1 001 do 10 000 prístúpov ............... 0,50 eúrá,
d)
od 10 001 do 500 000 prístúpov .......... 0,25 eúrá,
e)
od 500 001 prístúpov ............................ 0,20 eúrá.
3. Prístúpom do registrá exekúčií podľá odsekú 2 je ná účely individúálneho vyhľádávániá exekúčií
zobrázenie:
a)

výsledkov vyhľádávániá bez ohľádú ná to, či je výsledok pozitívny álebo negátívny álebo či
obsáhúje údáje o viáčerýčh súbjektočh álebo o viáčerýčh exekúčiáčh spĺňájúčičh kritériá
vyhľádávániá, álebo
b)
konkrétnyčh údájov o exekúčii.
4. Prístúpom do registrá exekúčií podľá odsekú 2 je ná účely nepretrziteho sledovániá exekúčií v registri
exekúčií
a)
b)
c)
5.
6.

vloženie súbjektú do režimú nepretržitého sledovániá exekúčií á súčásné zobrázenie výsledkú
vyhľádávániá podľá odsekú 3 písm. á),
prvé zobrázenie konkrétnyčh údájov o káždej exekúčii álebo
zobrázenie zmeny vo výsledkočh vyhľádávániá podľá písmená á) álebo písmená b).

Do registrá exekúčií májú bezplátny prístúp exekútori á orgány verejnej moči.
Zá vydánie vypisú z registrá exekúčií álebo potvrdeniá o tom, ze úrčity zápis v registri exekúčií nie je, pátrí
komore odmená vo vyske 2,50 eúrá zá stránú.

VI.
Štráná 5

Dálsie prává á povinnosti
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ziádáteľ moze od zmlúvy odstúpiť do strnástičh dní od jej vznikú. V tom prípáde sá závázúje Komore
úhrádiť odmenú zá prístúpy reálizováne počás tohto obdobiá. Odstúpenie Ziádáteľ oznámi Komore
písomne álebo elektroničky (oznámenie podpísáne zárúčenym elektroničkym podpisom) do elektroničkej
sčhránky Komory.
Ziádáteľ moze kedykoľvek počás trvániá zmlúvneho vzťáhú poziádáť Komorú o zrúsenie svojho
prístúpoveho účtú, písomnoú ziádosťoú álebo elektroničkoú ziádosťoú (podpísánoú zárúčenym
elektroničkym podpisom) dorúčenoú do elektroničkej sčhránky Komory.
Komorá sá závázúje vrátiť zostátok kreditú ná účet Ziádáteľá ná zákláde ziádosti o zrúsenie prístúpú álebo
ná zákláde odstúpeniá od zmlúvy. Ziádáteľ v obidvočh úvedenyčh prípádočh úvedie číslo účtú á ďálsie
potrebne informáčie, ák sú nevyhnútne k poúkázániú zostátkú kreditú nájmá (meno á priezvisko, ádresú
prihlásováčie meno do CRÉ ák sá jedná o fyzičkú osobú á občhodne meno/názov, ICO, miesto
podnikániá/sídlo prihlásováčie meno do CRÉ ák sá jedná o podnikáteľá álebo orgán verejnej moči) .
Komorá zostátok kreditú poúkáze Ziádáteľovi vylúčne bánkovym prevodom ná účet.
Komorá sá závázúje poskytováť slúzby nepretrzite s vynimkoú plánoványčh tečhničkyčh prestávok, ktore
Ziádáteľovi oznámi notifikáčnym emáilom á s vynimkoú zásáhú vyssej moči.
Ziádáteľ sá závázúje vyúzíváť slúzby v súláde s tymito podmienkámi, nepoúzíváť prostriedky á postúp
smerújúči k nárúseniú fúnkčnosti portálú. Ziádáteľ sá závázúje čhrániť svoje prístúpove údáje á v prípáde
podozreniá zo zneúzitiá treťoú osoboú oznámiť bezodkládne tieto informáčie Komore.
Komorá je oprávnená slúzbú obmedziť vo vzťáhú k Ziádáteľovi, pokiáľ dočhádzá k zneúzívániú
elektroničkej slúzby álebo jej vyúzívániú neoprávnenoú treťoú osoboú.

VII.
1.

2.

3.

4.
5.

Štráná 6

Očhráná osobnyčh údájov

Očhránú osobnyčh údájov Ziádáteľov, ktorí sú fyzičkymi osobámi je zábezpečená v súláde so zákonom
122/2013 Z.z. o očhráne osobnyčh údájov á o zmene á doplnení niektoryčh zákonov v znení neskorsíčh
predpisov.
Ziádáteľ súhlásí so spráčováním osobnyčh údájov v rozsáhú nevyhnútnom ná účely prístúpú k slúzbe
(emáilová ádresá) á ná účely spojene s vyúčtováním slúzby (meno, priezvisko, bydlisko, číslo účtú) áko áj
so spráčováním osobnyčh údájov, ktore komore poskytne dodátočne počás trvániá právneho vzťáhú inoú
formoú nápríklád v ziádostiáčh, odstúpeniáčh od dohody, reklámáčiáčh á pod. Ziádáteľ údeľúje tento
súhlás so spráčováním osobnyčh údájov okámihom prijátiá tyčhto podmienok, prijátie ktoryčh je
nevyhnútnym krokom pri registráčii profilú ná portáli čre.sk.
Komorá moze ná zákláde úzátvoreneho zmlúvneho vzťáhú poveriť spráčováním osobnyčh údájov
sprostredkováteľá, áby spráčovál osobne údáje v mene prevádzkováteľá (Komory), v rozsáhú á zá
dojednányčh podmienok v súláde so zákonom 122/2013 Z.z. o očhráne osobnyčh údájov á o zmene á
doplnení niektoryčh zákonov v znení neskorsíčh predpisov.
Osobne údáje búdú spráčováne elektroničkymi prostriedkámi po dobú trvániá právneho vzťáhú ná zákláde
tyčhto podmienok álebo po dobú vyplyvájúčú z právnyčh predpisov.
Ziádáteľ sá závázúje poskytnúť Komore právdive á úplne osobne údáje v rozsáhú úvedenom vyssie,
zároven sá závázúje prípádne zmeny údájov v búdúčnosti doplniť prostredníčtvom formúlárá v
elektroničkom profile.
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VIII. Zodpovednosť zá skody
1.

2.

Komorá nezodpovedná zá prípádne skody v súvislosti s plnením tejto dohody, ák nevyplyvá zo vseobečne
záváznyčh právnyčh predpisov niečo ine. Komorá nezodpovedá nájmá zá:
- skody v súvislosti s nedovolenym álebo nesprávnym poúzíváním systemú Ziádáteľom
- skody sposobene úvedením nesprávnyčh údájov zo strány Ziádáteľá
- skody sposobene úvedením nesprávnyčh vyhľádáváčíčh kriterií zo strány Ziádáteľá
- skody sposobene poúzíváním nápádnútyčh systemov vírúsmi á inymi skodlivym softvermi zo
strány Ziádáteľá
- skody sposobene poskytnútím prihlásováčíčh údájov tretej stráne zo strány Ziádáteľá
- skody sposobene zneúzitím prístúpú vinoú Ziádáteľá
- skody sposobene nesprávnym álebo neúplnym poskytnútím informáčie z tečhničkyčh dovodov,
nájmá prerúsenie spojeniá v momente poskytovániá slúzby
Komorá nezodpovedná zá prípádne skody áni zá obsáh poskytnútyčh informáčií, ák bol prístúp reálizovány
prostredníčtvom áútomátizováneho prístúpú á spráčovánie záznámov á poskytovánie elektroničkyčh
informáčií prebehlo elektroničkymi prostriedkámi tretej strány.

IX.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Komorá si vyhrádzúje právo ná zmenú ústánovení úvedenyčh v tyčhto podmienkáčh, á to v prípáde, ze
dojde k zmene v súvisiáčičh právnyčh predpisočh, pri rozsírení slúzieb álebo pri prístúpe k zmene, úpráve
álebo doplnení podrobnosti úvedenyčh v tyčhto podmienkáčh.
Zmenú podmienok úvedenyčh v tyčhto podmienkáčh sá Komorá závázúje zverejniť ná portáli čre.sk
nájneskor jeden mesiáč pred nádobúdnútím ičh plátnosti. V rovnákej lehote sá Komorá závázúje Ziádáteľá
oboznámiť so zmenámi áj prostredníčtvom emáilovej správy.
Tieto podmienky sú v plátnom znení zverejnene ná portáli www.čre.sk.
Ak sá niektore ústánoveniá tyčhto podmienok stánú neplátne, neúčinne álebo nevykonáteľne, ostátne
ústánoveniá tymto nedotknúte zostávájú v plátnosti v plnom rozsáhú. Komorá v prípádočh podľá
predčhádzájúčej vety náhrádí táketo ústánoveniá novymi, ktore sá búdú nájviáč priblizováť prinčípom
dohodnútym tyčhto podmienkáčh, pri záčhování zmyslú á účelú, ktory sá sledovál v čáse nádobúdnútiá
plátnosti á účinnosti tyčhto podmienok.
Vzťáhy, ktore nie sú úprávene v tejto dohode sá riádiá právnymi predpismi Šlovenskej repúbliky.
Tieto podmienky nádobúdájú plátnosť á účinnosť zverejnením ná webovom sídle Komory.

V Brátisláve 01.07.2016
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Záverečne ústánoveniá

