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F i n a n č n í  a r b i t r 
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel. 257 042 094, ID datové schránky: qr9ab9x,  

e-mail: arbitr@finarbitr.cz,  
www.finarbitr.cz  

 
Evidenční číslo: 

FA/16702/2016 
Spisová značka (uvádějte vždy 
v korespondenci): 

FA/ZP/1334/2016 

U s n e s e n í  
Finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů podle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o finančním arbitrovi“), rozhodl v řízení 
zahájeném dne 14. 4. 2016 podle § 8 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi na návrh … (dále jen 
„Navrhovatel“), proti společnosti ZFP akademie, a.s., IČO 26304805, se sídlem 
17. Listopadu 3112/12, 690 02  Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, spisová značka B 3828 (dále jen „Společnost“), vedeném podle tohoto zákona a zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci určení 
neplatnosti smlouvy o penzijním připojištění a vrácení vložených prostředků, takto: 

Řízení se podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o finančním arbitrovi zastavuje. 

O d ů v o d n ě n í :  

Navrhovatel se na finančního arbitra obrátil dne 14. 4. 2016 návrhem na zahájení řízení, kterým se 
domáhal zrušení pěti smluv, jejichž uzavření zprostředkovala pro Navrhovatele Společnost 
s odlišnými subjekty [Conseq penzijní společnost a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, 
110 00  Praha 1 (dále jen „Penzijní společnost“), Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO 49241257, 
se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45  Praha 3, Nationale-Nederlanden Levensverzekering 
Maatschappij N.V., se sídlem Weena 505, Rotterdam, Nizozemské království, zapsané 
v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, datum zápisu 17. Ledna 1863, číslo zápisu 
24042211, jednající prostřednictvím pobočky NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou 
republiku, IČO 40763587, se sídlem Nádražní 344/25, 155 00  Praha 5, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen 
holdingu ČSOB, IČO 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, 532 18  Pardubice-Zelené 
předměstí].  

Finanční arbitr s poukazem na zásadu procesní ekonomie, vyjádřenou v § 6 odst. 2 správního řádu, 
a s ohledem na to, že neexistuje totožnost jednotlivých nároků, rozhodl podle § 140 odst. 3 
správního řádu usnesením ze dne 25. 7. 2016, evid. č. FA/12703/2016, o vyloučení samostatně 
posouditelného nároku do řízení samostatného. Řízení o nároku ze smlouvy o penzijním připojištění 
se státním příspěvkem č. … uzavřené mezi Navrhovatelem a Penzijní společností finanční arbitr 
vyloučil do samostatného řízení vedeného pod spis. zn. FA/ZP/1334/2016. 
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Podle § 1 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr při splnění dalších podmínek 
příslušný k rozhodování sporu jinak spadajícího do pravomoci českých soudů mezi spotřebitelem a 

a) poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb; 
b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz; 
c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční; 
d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo 

nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního 
investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního 
investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného 
zahraničního investičního fondu; 

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování životního pojištění; 

f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu; 
g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

stavebního spoření; 
h) obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování 
investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona 
o investičních společnostech a investičních fondech (obhospodařování majetku zákazníka, 
jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání 
(portfolio management), úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, 
avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným 
investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, přijímání a předávání pokynů 
týkající se investičních nástrojů a poskytování investičního poradenství týkající se investičních 
nástrojů. 

Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra. 

Podle § 54 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, je životním pojištěním obnosové pojištění, kterým lze pojistit fyzickou osobu 
zejména pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako 
konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního 
postavení této osoby. Předmětem sporu mezi Navrhovatelem a Společností je penzijní připojištění, 
nejedná se tedy o životní pojištění. 

Na základě posouzení předložených podkladů nemůže finanční arbitr uzavřít, že by spor mezi 
Navrhovatelem a Společností byl sporem, který je finanční arbitr příslušný podle § 1 odst. 1 písm. 
a) až h) zákona o finančním arbitrovi rozhodovat. 

Návrh je tedy podle § 9 písm. a) zákona o finančním arbitrovi nepřípustný, protože spor nenáleží do 
působnosti arbitra. Finanční arbitr řízení podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o finančním arbitrovi 
zastaví usnesením, jestliže následně zjistil, že návrh je nepřípustný podle § 9 téhož zákona. 

Z výše uvedených důvodů rozhodl finanční arbitr tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

K řešení sporu mezi Navrhovatelem a Společností může být příslušná Česká obchodní inspekce, 
která je mimosoudním orgánem řešení sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Česká obchodní inspekce vede řízení zahájené na návrh spotřebitele ve všech případech, tedy když 
není příslušný ani finanční arbitr, ani Český telekomunikační úřad ani Energetický regulační úřad. 
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Nedohodnou-li se strany sporu v zákonem stanovené lhůtě nebo navrhovatel od řízení neodstoupí, 
řízení marným uplynutím lhůty končí. Česká obchodní inspekce tedy nevydává žádné rozhodnutí ve 
věci. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České 
obchodní inspekce lze získat zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-
reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - 
oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2, email: adr@coi.cz. 

Není dotčeno ani právo Navrhovatele domáhat se svých práv v řízení před obecnými soudy České 
republiky. Stejně tak zůstává nedotčeno právo Navrhovatele obrátit se s podnětem na příslušný 
orgán dohledu nebo státního dozoru, případně Policii České republiky. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í :  

Proti tomuto usnesení lze podle § 16 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi podat odůvodněné 
námitky k finančnímu arbitrovi do 15 dnů ode dne doručení usnesení. Včas podané námitky mají 
odkladný účinek. 

V Praze dne 24. 8. 2016 

 otisk úředního razítka 

 
Mgr. Monika Nedelková  

finanční arbitr 
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