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Štráná 2 

I. Vs eobečne  ústánoveniá 
 

1. Tieto podmienky úprávújú  vzá jomne  prá vá á povinnosti Šlovenskej komory exekú torov so sí dlom Ul. 

Š ústeková č . 49, 851 04 Brátislává (ďálej len „Komorá“ v prí slús nom tváre) á ďáls í čh oso b, ktore  prejáviá 

zá újem o informá čie z registrá exekú čií  (ďálej len „Z iádáteľ“ v prí slús nom tváre). Centrá lny register 

exekú čií  (ďálej len „CRÉ“) vedie Komorá podľá § 211á zá koná č . 233/1995 Z.z., o sú dnyčh exekú toročh á 

exekúč nej č innosti (Éxekúč ny  poriádok) á o zmene á doplnení  ďáls í čh zá konov (ďálej len „Éxekúč ny  

poriádok“ v prí slús nom tváre). Komorá poskytúje prí stúp do CRÉ spo sobom úpráveny m podľá § 211b 

Éxekúč ne ho poriádkú á Vyhlá s ká č . 421/2021 Z. z. Ministerstvá správodlivosti Šlovenskej repúbliky, ktoroú 

sá mení  vyhlá s ká Ministerstvá správodlivosti Šlovenskej repúbliky č . 355/2014 Z. z. o čentrá lnom registri 

exekú čií  (ďálej len „Vyhlá s ká“ v prí slús nom tváre) á to vo forme vy pisú, potvrdeniá álebo vo forme 

prí stúpú k elektroničkej informá čii zá podmienok stánoveny čh v tejto dohode. 

2. Pre ú č ely individúá lneho vyhľádá vániá exekú čií  álebo nepretrz ite ho sledovániá exekú čií  v CRÉ (ďálej len 

„Prí stúp“ v prí slús nom tváre) prevá dzkúje Komorá internetove  slúz by ná webovom sí dle úmiestnenom vo 

verejnej sieti internet ná ádrese čre.sk. 

3. Vy pis z registrá exekú čií  (ďálej len „Vy pis“ v prí slús nom tváre) álebo potvrdenie o tom, z e úrč ity  zá pis v 

registri exekú čií  nie je (ďálej len „Potvrdenie“ v prí slús nom tváre) vydá  Komorá ná zá kláde z iádosti 

v listinnej podobe álebo v elektroničkej podobe, ktorá  je opátrená  zárúč enoú elektroničkoú peč áťoú 

Komory á č ásovoú peč iátkoú podľá osobitne ho predpisú1. 

4. Zá vydánie Vy pisú álebo Potvrdeniá áko áj zá poskytnútie Prí stúpú pátrí  Komore odmená vo vy s ke podľá  

Vyhlá s ky. 

5. Pre Zá kázní ká s registrovány m profilom poskytúje Komorá áj ďáls ie slúz by úprávene  v ty čhto 

Podmienkáčh.  

 

II. Registrá čiá do CRÉ 

 

1. Z iádáteľovi portá l úmoz n úje záregistrováť si vlástny  prí stúp, ktory  pozostá vá z emáilovej ádresy á heslá, 

do syste mú sá prí stúp záevidúje v dvočh krokočh. V prvom krokú Z iádáteľ zádá  svojú emáilovú  ádresú, ná 

ktorú  mú búde dorúč ená  sprá vá. V drúhom krokú potvrdí  registrá čiú áktiváč ny m odkázom obsiáhnúty m 

v záslánom emáile á zádá  si prí stúpove  heslo. 

2. Ak Z iádáteľ nepotvrdí  áktivá čiú do desiátičh dní  od vloz eniá poz iádávky á záslániá áktiváč ne ho emáilú, 

z iádosť o áktivá čiú ú č tú búde áútomátičky stornováná  á prá vny vzťáh medzi Komoroú á Z iádáteľom 

zániká .  

 

III. Prí stúp do CRÉ 

 

1. Prí stúp k zá známom o prá voplátne neskonč eny čh exekú čiá čh zábezpeč úje Komorá prostrední čtvom 

webove ho formúlá rá álebo prostrední čtvom ďáls í čh slúz ieb ná áútomátizovánú  komúniká čiú s CRÉ, ktore  

poskytújú  obsáhovo zhodne  moz nosti pre vloz enie poz iádávky á poskytnútie odpovede. 

                                                 
1 Zákon 215/2002 Z.z. o elektroničkom podpise á o zmene á doplnení niektorýčh zákonov 
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2. Prí stúp do CRÉ reálizúje Z iádáteľ prostrední čtvom zádániá krite rií  ná vyhľádánie o exekúč nom konání  

álebo o súbjekte (ďálej len „krite riá  ná vyhľádánie“ v prí slús nom tváre). Káz dy  Prí stúp do CRÉ úmoz n úje 

zádáť ibá jedno krite riúm o exekúč nom konání  álebo súbjekte (ďálej len „úniká tne krite riúm“) álebo 

kombiná čiú vyhľádá váčí čh krite rií  o súbjekte (ďálej len „neúniká tne krite riúm“) álebo voliteľne  (ďálej  len 

„doplnkove  krite riúm“). 

 

a) úniká tne krite riá  sú : 

 

- IČO 

- Názov spoločnosti 

 

b) neúniká tne krite riá  sú : 

 

- Priezvisko 

- Dátum narodenia 

- Obec/Mesto 

 

c) Doplnkove  krite riá  sú : 

 

- Obec 

- Spisová značka súdu 

- Registračné číslo CRE 

 

3. Prí stúp reálizovány  prostrední čtvom webove ho formúlá rá pomočoú vys s ie úvedeny čh vyhľádá váčí čh 

krite rií  znemoz n úje Zá kázní kovi vyplniť kombiná čiú úniká tnyčh krite rií , neúniká tnyčh krite rií  

á doplnkovy čh krite rií . Uniká tne krite riúm je moz ne  vloz iť do formúlá rá vz dy ibá jedno, neúniká tne 

á voliteľne  krite riúm je moz ne  kombinováť podľá kombiná čií  úvedeny čh niz s ie. 

 

Kombiná čie neúniká tnyčh krite rií : 

 

- Priezvisko a Dátum narodenia 

- Priezvisko, Dátum narodenia a Obec/Mesto 

- Priezvisko a Obec/Mesto 

- Spisová značka súdu a Registračné číslo CRE 

 

4. Prí stúp reálizovány  prostrední čtvom ďáls í čh slúz ieb ná áútomátizovánú  komúniká čiú músí  byť reálizovány  

zádání m úniká tneho krite riá álebo kombiná čioú neúniká tnyčh krite rií  podľá právidiel úvedeny čh v bode 3., 

v opáč nom prí páde búde zádánie poz iádávky o prí stúp pováz ováne  zá neplátne , syste m zámietne 

poz iádávkú o Prí stúp.  

5. Krite riá  ná vyhľádá vánie músiá byť vkládáne  v presnom tváre á formá te, syste m nevyhľádá vá álternátí vne 

tváry. Neúniká tne krite riá  Obeč/Mesto á Dá túm národeniá mo z ú byť poúz ite  vy lúč ne v kombiná čii 

s Priezviskom. 

6. Zobrázeny  vy sledok vyhľádá vániá sá pováz úje zá Prí stúp do CRÉ bez ohľádú ná to, č i je vy sledok negátí vny 

álebo obsáhúje viáčero zá známov o súbjektočh, ktory čh ú dáje sá zhodújú  so zádány mi krite riámi ná 

vyhľádá vánie. Prí stúpom do CRÉ je áj káz de  zobrázenie podrobnosti o exekúč nom konání , ktore  Z iádáteľ 
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zárádí  do zostávy ná zá kláde zobrázeny čh informá čií  o súbjektočh álebo vyhľádá  ná zá kláde únifikováne ho 

krite riá áko áj zobrázenie zmeny vo vy sledkočh vyhľádá vániá, ák Z iádáteľ vloz il krite riá  o súbjekte álebo o 

exekú čii do rez imú nepretrz ite ho sledovániá exekú čií .  

7. Zá poskytnútie elektroničkej informá čie je Z iádáteľ povinny  úhrádiť Komore odmenú zá prí stúp 

v áktúá lnej vy s ke podľá C lá nkú V. ty čhto podmienok úrč enej v zá vislosti od poč tú prí stúpov Z iádáteľá 

v období  prí slús ne ho kálendá rneho roká. Komorá poskytne Z iádáteľovi Prí stúp vy lúč ne ná zá kláde 

úhrádenej odmeny vopred. Zá poskytnútie prí stúpú sá nepováz úje informá čiá o neprijátom álebo 

neplátnom pokúse o vyhľádánie áko áj čhybove  hlá seniá syste mú. 

8. Komorá úmoz ní  Z iádáteľovi zobrázenie elektroničky čh ú dájov, po dobú tročh mesiáčov v plátnej verzii 

s plátnosťoú k okámihú úskútoč neniá prve ho vyhľádániá prí slús ne ho zá známú. 

9. Zá známy zárádene  do rez imú nepretrz ite ho sledovániá prestánú  byť syste mom prehľádá váne  á notifikáč ne  

informá čie k nim sá prestánú  zásieláť, ák vy s ká kreditú Z iádáteľá klesne pod hodnotú, ktorá  nebúde 

postáč ováť ná odmenú zá prí stúp v č áse, keď nástáne zmená ú sledováne ho súbjektú álebo exekú čii. 

10. Vy sledky vyhľádá vániá (elektroničke  informá čie z CRÉ) pozostá vájú  z následújú čičh drúhov: 

a) ák zádány m krite riá m o súbjekte zodpovedájú  zá známy v CRÉ, búde vy sledok vyhľádániá obsáhováť 

následújú če ú dáje ák ide o povinne ho: 

- fyzičkú  osobú, meno, priezvisko, dá túm národeniá, ádresá bydliská, 

- fyzičkú  osobú - podnikáteľá, meno, priezvisko, dá túm národeniá, ádresá bydliská álebo miestá 

podnikániá, identifikáč ne  č í slo, ák bolo pridelene , 

- prá vničkú  osobú, ná zov álebo občhodne  meno, sí dlo, identifikáč ne  č í slo. 

Ak ty mto krite riá m zodpovedá  viáčero zá známov, búde vy sledok vyhľádániá obsáhováť vs etky 

zá známy spl n ájú če tieto krite riá .  

b) ák zádány m krite riá m o súbjekte nezodpovedájú  zá známy v CRÉ, búde vy sledok vyhľádániá obsáhováť 

informá čiú v následújú čom znení :  

- v Centrá lnom registri exekú čií  sá nevyskytúje zá pis ná zá kláde vloz eny čh krite rií  

c) ák zádány m krite riá m o súbjekte zodpovedájú  zá známy v CRÉ, búde vy sledok vyhľádániá obsáhováť 

následújú če ú dáje: 

- oznáč enie sú dú, ktory  údelil poverenie ná vykonánie exekú čie, 

- spisová  znáč ká sú dú podľá pí smená, 

- oznáč enie exekú torá, ktore mú sú d údelil poverenie ná vykonánie exekú čie, 

- spisová  znáč ká exekúč ne ho spisú exekú torá, 

- den , mesiáč á rok:  

údeleniá povereniá ná vykonánie exekú čie, 

vydániá úzneseniá o povolení  odkládú exekú čie, 

vydániá úzneseniá o zástávení  exekú čie, ák sá exekú čiá zástávilá v č ásti, 

- oznáč enie vymá háne ho ná rokú, ná ktore ho vymá hánie poveril exekú torá sú d, 

- ák ide o povinne ho 

fyzičkú  osobú, meno, priezvisko, dá túm národeniá, ádresá bydliská, 

fyzičkú  osobú - podnikáteľá, meno, priezvisko, dá túm národeniá, ádresá bydliská álebo miestá 

podnikániá, identifikáč ne  č í slo, ák bolo pridelene , 

prá vničkú  osobú, ná zov álebo občhodne  meno, sí dlo, identifikáč ne  č í slo 

11. Oprá vneny  á povinny  v svojej veči pre bezplátny  prí stúp si záregistrúje profil ná svoje ú dáje á do 

vyhľádá váčí čh krite rií  úvedie : Spisovú značku súdu a Registračné číslo CRE. 
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IV. D áls ie slúz by 

 

3. Z iádáteľovi portá l úmoz n úje vyúz í váť po registrá čii á predplátení  kreditú áj ďáls ie slúz by v následújú čom 

rozsáhú: 

- ná kúp kreditú ná prí stúp do CRÉ 

- nástávenie/doplnenie ú dájov profilú 

- zobrázenie histo rie vyhľádá vániá 

- zobrázenie čelkove ho poč tú prí stúpov v prí slús nom rokú 

- zobrázenie áktúá lneho kreditú 

- zobrázenie čenovej hládiny zá prí stúp 

- vystávovánie zá lohovy čh fáktú r ná kredit 

- vystávovánie vyú č továniá zá predpláteny  kredit 

- vystávovánie vyú č továniá zá prí stúpy 

- tečhničkú  á integráč nú  dokúmentá čiú pre áútomátizovány  prí stúp 

- z iádosť o čertifiká t ná očhránú komúniká čie prostrední čtvom áútomátizováne ho prí stúpú 

- zrús enie ú č tú ná prí stúp do CRÉ 

 

4. Šlúz by úvedene  v tomto č lá nkú Komorá poskytúje Z iádáteľovi bezodplátne, vy lúč ne elektroničky mi 

prostriedkámi s vy nimkoú ná kúpú kreditú plátobnoú kártoú álebo záslání m ŠMŠ sprá vy, pri ktory čh búde 

k odmene pripoč í tány  áj hotovy  vy dávok sú visiáči s prevá dzkování m prí slús nej slúz by. 

 

V. Odmená 

 

1. Prí stúpom do registrá exekú čií  je prí stúp záloz eny  ná individúá lnom vyhľádá vání  exekú čií  álebo 

nepretrz itom sledování  exekú čií . 

2. Komore pátrí  zá káz dy  prí stúp do registrá exekú čií  odmená vo vy s ke 1,60 eúrá.  

3. Prí stúpom do registrá exekú čií  podľá odsekú 2 je ná ú č ely individúá lneho vyhľádá vániá exekú čií  

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. Prí stúpom do registrá exekú čií  podľá odsekú 2 je ná ú č ely nepretrz ite ho sledovániá exekú čií  v registri 

exekú čií   

a) vloženie súbjektú do režimú nepretržitého sledovániá exekúčií á súčásné zobrázenie výsledkú 
vyhľádávániá podľá odsekú 3 písm. á),  

b) prvé zobrázenie konkrétnyčh údájov o káždej exekúčii álebo 
c) zobrázenie zmeny vo výsledkočh vyhľádávániá podľá písmená á) álebo písmená b). 

 

5. Do registrá exekú čií  májú  bezplátny  prí stúp exekú tori á orgá ny verejnej moči. 

6. Zá vydánie vy pisú z registrá exekú čií  álebo potvrdeniá o tom, z e úrč ity  zá pis v registri exekú čií  nie je, pátrí  

komore odmená vo vy s ke 2,50 eúrá zá stránú.  
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VI. D áls ie prá vá á povinnosti 

 

1. Z iádáteľ mo z e od zmlúvy odstú piť do s trná stičh dní  od jej vznikú. V tom prí páde sá zává zúje Komore 

úhrádiť odmenú zá prí stúpy reálizováne  poč ás tohto obdobiá. Odstú penie Z iádáteľ ozná mi Komore 

pí somne álebo elektroničky (ozná menie podpí sáne  zárúč eny m elektroničky m podpisom) do elektroničkej 

sčhrá nky Komory. 

2. Z iádáteľ mo z e kedykoľvek poč ás trvániá zmlúvne ho vzťáhú poz iádáť Komorú o zrús enie svojho 

prí stúpove ho ú č tú, pí somnoú z iádosťoú álebo elektroničkoú z iádosťoú (podpí sánoú zárúč eny m 

elektroničky m podpisom) dorúč enoú do elektroničkej sčhrá nky Komory.  

3. Komorá sá zává zúje vrá tiť zostátok kreditú ná ú č et Z iádáteľá ná zá kláde z iádosti o zrús enie prí stúpú álebo 

ná zá kláde odstú peniá od zmlúvy. Z iádáteľ v obidvočh úvedeny čh prí pádočh úvedie č í slo ú č tú á ďáls ie 

potrebne  informá čie, ák sú  nevyhnútne  k poúká zániú zostátkú kreditú nájmá  (meno á priezvisko, ádresú 

prihlásováčie meno do CRÉ, ák sá jedná  o fyzičkú  osobú á občhodne  meno/ná zov, IC O, miesto 

podnikániá/sí dlo prihlásováčie meno do CRÉ, ák sá jedná  o podnikáteľá álebo orgá n verejnej moči). 

Komorá zostátok kreditú poúká z e Z iádáteľovi vy lúč ne bánkovy m prevodom ná ú č et. 

4. Komorá sá zává zúje poskytováť slúz by nepretrz ite s vy nimkoú plá novány čh tečhničky čh prestá vok, ktore  

Z iádáteľovi ozná mi notifikáč ny m emáilom á s vy nimkoú zá sáhú vys s ej moči. 

5. Z iádáteľ sá zává zúje vyúz í váť slúz by v sú láde s ty mito podmienkámi, nepoúz í váť prostriedky á postúp 

smerújú či k nárús eniú fúnkč nosti portá lú. Z iádáteľ sá zává zúje čhrá niť svoje prí stúpove  ú dáje á v prí páde 

podozreniá zo zneúz itiá treťoú osoboú ozná miť bezodkládne tieto informá čie Komore. 

6. Komorá je oprá vnená  slúz bú obmedziť vo vzťáhú k Z iádáteľovi, pokiáľ dočhá dzá k zneúz í vániú 

elektroničkej slúz by álebo jej vyúz í vániú neoprá vnenoú treťoú osoboú.  

 

 

VII. Očhráná osobny čh ú dájov 

 

1. Očhránú osobny čh ú dájov Z iádáteľov, ktorí  sú  fyzičky mi osobámi je zábezpeč ená  v sú láde so zá konom 

18/2018 Z. z. o očhráne osobny čh ú dájov á o zmene á doplnení  niektory čh zá konov v znení  neskors í čh 

predpisov. 

2. Z iádáteľ sú hlásí  so spráčování m osobny čh ú dájov v rozsáhú nevyhnútnom ná ú č ely prí stúpú k slúz be 

(emáilová  ádresá) á ná ú č ely spojene  s vyú č tování m slúz by (meno, priezvisko, bydlisko, č í slo ú č tú) áko áj 

so spráčování m osobny čh ú dájov, ktore  komore poskytne dodátoč ne poč ás trvániá prá vneho vzťáhú inoú 

formoú náprí klád v z iádostiáčh, odstú peniáčh od dohody, reklámá čiá čh á pod. Z iádáteľ údeľúje tento 

sú hlás so spráčování m osobny čh ú dájov okámihom prijátiá ty čhto podmienok, prijátie ktory čh je 

nevyhnútny m krokom pri registrá čii profilú ná portá li čre.sk. 

3. Komorá mo z e ná zá kláde úzátvorene ho zmlúvne ho vzťáhú poveriť spráčování m osobny čh ú dájov 

sprostredkováteľá, áby spráčovál osobne  ú dáje v mene prevá dzkováteľá (Komory), v rozsáhú á zá 

dojednány čh podmienok v sú láde so zá konom 18/2018 Z. z. o očhráne osobny čh ú dájov á o zmene á 

doplnení  niektory čh zá konov v znení  neskors í čh predpisov. 

4. Osobne  ú dáje búdú  spráčováne  elektroničky mi prostriedkámi po dobú trvániá prá vneho vzťáhú ná zá kláde 

ty čhto podmienok álebo po dobú vyply vájú čú z prá vnyčh predpisov.  
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5. Z iádáteľ sá zává zúje poskytnú ť Komore právdive  á ú plne  osobne  ú dáje v rozsáhú úvedenom vys s ie, 

zá roven  sá zává zúje prí pádne  zmeny ú dájov v búdú čnosti doplniť prostrední čtvom formúlá rá v  

elektroničkom profile. 

 

VIII. Zodpovednosť zá s kody 

 

1. Komorá nezodpovedná  zá prí pádne  s kody v sú vislosti s plnení m tejto dohody, ák nevyply vá zo vs eobečne 

zá vá zny čh prá vnyčh predpisov nieč o ine . Komorá nezodpovedá  nájmá  zá: 

- s kody v sú vislosti s nedovoleny m álebo nesprá vnym poúz í vání m syste mú Z iádáteľom 

- s kody spo sobene  úvedení m nesprá vnyčh ú dájov zo strány Z iádáteľá 

- s kody spo sobene  úvedení m nesprá vnyčh vyhľádá váčí čh krite rií  zo strány Z iádáteľá 

- s kody spo sobene  poúz í vání m nápádnúty čh syste mov ví rúsmi á iny mi s kodlivy mi softve rmi zo 

strány Z iádáteľá 

- s kody spo sobene  poskytnútí m prihlásováčí čh ú dájov tretej stráne zo strány Z iádáteľá 

- s kody spo sobene  zneúz ití m prí stúpú vinoú Z iádáteľá 

- s kody spo sobene  nesprá vnym álebo neú plny m poskytnútí m informá čie z tečhničky čh do vodov, 

nájmá  prerús enie spojeniá v momente poskytovániá slúz by 

2. Komorá nezodpovedná  zá prí pádne  s kody áni zá obsáh poskytnúty čh informá čií , ák bol prí stúp reálizovány   

prostrední čtvom áútomátizováne ho prí stúpú á spráčovánie zá známov á poskytovánie elektroničky čh 

informá čií  prebehlo elektroničky mi prostriedkámi tretej strány.  

 

 

IX. Zá vereč ne  ústánoveniá 

 

1. Komorá si vyhrádzúje prá vo ná zmenú ústánovení  úvedeny čh v ty čhto podmienkáčh, á to v prí páde, z e 

do jde k zmene v sú visiáčičh prá vnyčh predpisočh, pri rozs í rení  slúz ieb álebo pri prí stúpe k zmene, ú práve 

álebo doplnení  podrobnosti úvedeny čh v ty čhto podmienkáčh. 

2. Zmenú podmienok sá Komorá zává zúje zverejniť ná portá li čre.sk nájnesko r v den  nádobúdnútiá ičh 

plátnosti. V rovnákej lehote sá Komorá zává zúje Z iádáteľá obozná miť so zmenámi áj prostrední čtvom 

emáilovej sprá vy. 

3. Tieto podmienky sú  v plátnom znení  zverejnene  ná portá li čre.sk.  

4. Ak sá niektore  ústánoveniá ty čhto podmienok stánú  neplátne , neú č inne  álebo nevykonáteľne , ostátne  

ústánoveniá ty mto nedotknúte  zostá vájú  v plátnosti v plnom rozsáhú. Komorá v prí pádočh podľá 

predčhá dzájú čej vety náhrádí  táke to ústánoveniá novy mi, ktore  sá búdú  nájviáč pribliz ováť prinčí pom 

dohodnúty m ty čhto podmienkáčh, pri záčhování  zmyslú á ú č elú, ktory  sá sledovál v č áse nádobúdnútiá 

plátnosti á ú č innosti ty čhto podmienok. 

5. Vzťáhy, ktore  nie sú  úprávene v tejto dohode sá riádiá prá vnymi predpismi Šlovenskej repúbliky. 

6. Tieto podmienky nádobú dájú  plátnosť á ú č innosť zverejnení m ná webovom sí dle Komory. 

 

 

 

V Brátisláve 01.12.2021 
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