VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO SLUŽBU – KONTROLA EXEKUCÍ
Úvodní ustanovení
Tyto VP upravují obchodní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem při
poskytování Služby, zejména práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele
a dále podrobnosti poskytování Služby.
Článek 1 - Vymezení základních pojmů
CEE - Centrální evidence exekucí; veřejný seznam vedený, provozovaný a
spravovaný Exekutorskou komorou České republiky dle ustanovení § 125
EŘ a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální
evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje informace o
probíhajících exekučních řízeních vedených vůči fyzickým a právnickým
osobám.
EŘ - zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola exekucí nebo Služba – úplatné zprostředkování informací o
exekučních řízeních evidovaných v CEE prostřednictvím internetových
stránek Provozovatele.
Odměna - cena za poskytnutí Služby uhrazená Uživatelem Provozovateli.
Provozovatel - společnost Cebia, spol. s r.o., IČO: 18628443, se sídlem
Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 4057, poskytovatel
Služby.
Uživatel - objednatel a příjemce Služby.
VP - tyto Všeobecné podmínky pro Službu.
Článek 2 – O Službě
Služba je přístupná Uživatelům prostřednictvím internetu na adrese
exekuce.cebia.cz nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou krátkodobých
technických odstávek nutných pro pravidelnou údržbu systému nebo
v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně Uživatele nebo na
straně jiných osob, zejména na straně Exekutorské komory České republiky.
Službu tak nemusí Provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k
výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným
poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Uživatel
však bere na vědomí, že zajištění přístupu ke Službě nepředstavuje žádný
závazek Provozovatele a na přístup ke Službě nemá Uživatel právní nárok.
Postup objednání a poskytnutí Služby je specifikován v článku 3 těchto VP.
Provozovatel poskytuje Službu za úplatu, a to dle platného ceníku
zveřejněného na internetových stránkách Služby ke dni objednání Služby
Uživatelem a za podmínek uvedených v článku 4 těchto VP.
Veškeré informace poskytnuté Provozovatelem v rámci Služby je
Uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu.
Jejich další šíření, zveřejnění, upravování či jakékoli jiné zpracování je
zakázáno.
Uživatel bere na vědomí, že informace poskytnuté v rámci Služby mají
pouze informativní charakter, nemají podobu veřejné listiny a jsou
aktuální pouze k okamžiku jejich vyžádání Provozovatelem z CEE.
Uživatel bere na vědomí, že CEE neobsahuje mimo jiné údaje o
exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní
správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.
Při poskytování Služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení,
přerušení nebo snížení kvality služby.
Článek 3 – Objednání a čerpání Služby
Objednání Služby provede Uživatel tak, že:
i. ve formuláři dostupném na internetových stránkách Služby vyplní údaje
o vyhledávané osobě a svou kontaktní e-mailovou adresu; a
ii. svou objednávku potvrdí odesláním těchto údajů Provozovateli
elektronickou cestou v rámci internetových stránek Služby.
Skutečnost, že došlo k doručení objednávky Provozovateli Služby,
Provozovatel Uživateli bezprostředně po odeslání objednávky potvrdí, a to
zpřístupněním rozhraní platebního systému třetí osoby (platební brány),
v rámci kterého Uživatel za podmínek uvedených v článku 4 těchto VP a dle
platného ceníku provede platbu Odměny.
Potvrzením objednávky je uzavřena smlouva o poskytnutí Služby. Uživatel
souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
smlouvy o poskytnutí Služby.

Uživateli je po Dobu zpřístupnění umožněno:
i. exportovat zpřístupněné informace do souboru ve formátu PDF;
ii. učinit objednávku na poskytnutí informací k jednotlivým exekučním
řízením vedeným vůči vyhledávané osobě (dále jen „Detail exekuce“), a
to nejméně v rozsahu názvu soudu a exekučního úřadu, u kterého je
exekuce vedena, data zahájení příslušného exekučního řízení a výše
vymáhané částky. Pro provedení objednávky Detailu exekuce platí tento
článek 3 obdobně.
Uživatel bere na vědomí, že po uplynutí Doby zpřístupnění
Provozovatel deaktivuje odkaz na internetovou stránku, na které jsou
zpřístupněné informace k dispozici, a zpřístupněné informace
zlikviduje. V důsledku deaktivace odkazu a likvidace dat nebude
Uživateli nadále umožněno zobrazení zpřístupněných informací. Tím
není dotčena existence zpřístupněných informací ve formátu PDF
vygenerovaného Uživatelem dle těchto VP.
Článek 4 - Platební podmínky
Provozovateli náleží Odměna za poskytnutí Služby, a to dle ceníku
zveřejněného na internetových stránkách Služby ke dni objednání Služby
Uživatelem.
Uživatel bere na vědomí, že Odměna za poskytnutí Detailu exekuce není
součástí Odměny za poskytnutí informací ve vztahu k vyhledávané osobě.
Bližší informace jsou obsaženy v ceníku.
Odměna je splatná vždy předem a bezhotovostně, a to prostřednictvím
platebního systému třetí osoby (platební brány). Po připsání Odměny na
účet Provozovatele Provozovatel vystaví a zašle Uživateli na emailovou
adresu uvedenou v objednávce zjednodušený daňový doklad - fakturu.
Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a všechny ceny jsou
uváděny včetně všech daní a poplatků.
Článek 5 – Další ujednání
Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku
Služby jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je
vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Provozovatel.
Článek 6 - Telefonická podpora
Telefonická podpora Služby je poradenský telefonní servis poskytovaný na
telefonním čísle +420 222 207 111 nebo na e-mailové adrese:
exekuce@cebia.cz v pracovní dny v době 8.00 – 16.30 hodin.
Článek 7 - Zpracování osobních údajů
Provozovatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje
vyhledávaných osob v rozsahu dostupném v CEE a osobní údaje Uživatelů.
Osobní údaje vyhledávaných osob, které Provozovatel zpracovává
v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného
zájmu třetích osob (svých zákazníků) Provozovatel po uplynutí Doby
zpřístupnění zlikviduje.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů Uživatelů a osob
vyhledávaných v CEE ze strany Provozovatele jsou uvedeny v dokumentu
Politika ochrany soukromí a osobních údajů. Aktuální verze tohoto
dokumentu je dostupná na stránkách www.cebia.cz a ve všech
Autorizovaných pracovištích Cebia.
Článek 8 – Závěrečná ustanovení
Tyto VP jsou účinné od 1. 6. 2021.
Uživatel v souladu s ustanovením § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
výslovně žádá Provozovatele o poskytnutí Služby ve lhůtě, ve které mu
Občanský zákoník umožňuje odstoupit od smlouvy, tj. ve lhůtě čtrnácti dnů
ode dne uzavření smlouvy. Bude-li Služba v uvedené lhůtě Provozovatelem
poskytnuta, nemá Uživatel v souladu s ustanovením § 1837 písm. l)
Občanského zákoníku v uvedené lhůtě právo na odstoupení od smlouvy.
Jiná práva Uživatele na odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčena.

Bezprostředně po doručení objednávky a uhrazení Odměny za
poskytnutí Služby na účet Provozovatele, Provozovatel poskytne
Uživateli Službu. Služba je Provozovatelem poskytnuta:

Vztahy a případné spory, které vzniknou v souvislosti s poskytováním
Služby, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou
řešeny příslušnými soudy České republiky.

i. zpřístupněním informací získaných z CEE na internetové stránce
Provozovatele, a to nejméně v rozsahu jména, příjmení, data
narození nebo RČ vyhledávané osoby nebo IČ vyhledávaného
subjektu a dále počtu probíhajících exekučních řízení a spisových
značek těchto řízení; a

Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě muže
uživatel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká
obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR
platformy.

ii. zasláním odkazu na internetovou stránku, na které jsou
zpřístupněné informace k dispozici na emailovou adresu Uživatele
uvedenou v objednávce;
přičemž informace z CEE budou poskytnuty pouze po omezenou dobu
24 hodin (dále jen „Doba zpřístupnění“).

Další informace ke Službě a k Provozovateli jsou dostupné na
adresách:
www.cebia.cz exekuce.cebia.cz
verze 06.2021
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