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Tel. 257 042 094, ID datové schránky: qr9ab9x,  

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

 
Evidenční číslo: 

FA/296/2017 
Spisová značka (uvádějte vždy 
v korespondenci): 

FA/ZP/1727/2016 

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 10. 10. 2016 podle § 8 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi na návrh … (dále jen 
„Navrhovatel“), proti České pojišťovně, a. s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 
113 04  Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 1464 (dále jen „Instituce“), vedeném podle tohoto zákona a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci ve věci neposkytnutí pojistného plnění z pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 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 domáhá odškodnění ztíženého společenského uplatnění na základě škodní události 
č. … v souvislosti s pracovním úrazem, který Navrhovatel utrpěl. 

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; 
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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. 

Finanční arbitr rozhoduje v řízení vedeném podle zákona o finančním arbitrovi a podle správního 
řádu, nestanoví-li zákon o finančním arbitrovi jinak. Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě 
skutečností zjištěných v souladu se zákonem o finančním arbitrovi a zvláštními právními předpisy. 
Rozhodnutí finančního arbitra po vyčerpání opravných prostředků se stává vykonatelným. 
V případě nesouhlasu s rozhodnutím finančního arbitra o námitkách může navrhovatel i instituce do 
dvou měsíců od doručení rozhodnutí finančního arbitra o námitkách podat žalobu k obecnému 
soudu. Účastníky soudního řízení jsou navrhovatel a instituce, nikoli finanční arbitr, a to ani jako 
vedlejší účastník. Pokud soud spor posoudí stejně jako finanční arbitr, žalobu zamítne jako 
nedůvodnou a rozhodnutí finančního arbitra zůstane nedotčeno, tedy v právní moci a vykonatelné. I 
přesto, že finanční arbitr je povinen rozhodovat ve věci tak, jak by rozhodoval soud, a vždy tak činí, 
může soud posoudit spor jinak a zcela nebo z části nahradit rozhodnutí finančního arbitra. Soud 
není vázán skutkovým stavem zjištěným finančním arbitrem, to znamená, že může na základě 
podané žaloby znovu provádět dokazování ke zjištění skutkového stavu věci. Soudní řízení je 
ovládáno zásadou úspěchu ve věci, tj. ten účastník řízení, který měl v řízení úspěch, má právo na 
náhradu nákladů řízení od účastníka, který spor prohrál (např. pokud by instituce podala žalobu 
k soudu o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra a byla úspěšná, soud by velmi pravděpodobně 
navrhovateli uložil povinnost k úhradě nákladů řízení, které instituci v řízení před soudem vznikly, 
zejména uhrazení soudního poplatku nebo nákladů na právní zastoupení instituce). 

Pokud jde o oblast pojištění, je finanční arbitr příslušný rozhodovat podle § 1 odst. 1 písm. e) 
zákona o finančním arbitrovi pouze spor mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím 
zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění.  

Ustanovení § 2833 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), 
vymezuje životní pojištění v pododdílu 5 jako „[ž]ivotní pojištění pro případ smrti, dožití se 
určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti 
týkající se změny osobního postavení člověka lze ujednat jen jako pojištění obnosové.“ Občanský 
zákoník tedy převzal doslovnou formulaci zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Životní pojištění spadá vedle jiných druhů pojištění pod pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění 
osob v § 2824 občanského zákoníku [V] pojištění osob lze pojistit člověka pro případ smrti, dožití 
se určitého věku nebo dne určeného ve smlouvě jako konec pojištění, pro případ nemoci, úrazu 
nebo jiné skutečnosti souvisící se zdravím nebo změnou osobního postavení pojištěné osoby. 

Předmětem sporu mezi Navrhovatelem a Institucí je zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle § 365 až 393 ve spojení s hlavou III části 
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jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcími předpisy, nejedná se tedy o spor z životního pojištění. 

Na základě výše uvedeného a posouzení předložených podkladů nemůže finanční arbitr uzavřít, že 
by spor mezi Navrhovatelem a Institucí byl sporem ze životního pojištění, který je finanční arbitr 
příslušný podle § 1 odst. 1 písm. e) 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. 

Finanční arbitr není vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem příslušný k rozhodnutí sporu 
v posuzované věci. I kdyby však finanční arbitr měl pochybnosti o své příslušnosti, je s ohledem na 
zásadu právní jistoty toho názoru, že nelze účastníky sporu vystavit nebezpečí, že meritorní 
rozhodnutí ve věci vydané finančním arbitrem bude následně shledáno nicotným, neboť příslušnost 
finančního arbitra k rozhodnutí ve věci nebyla zákonem dána. 

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

Navrhovatel se může obrátit na obecný soud nebo Českou obchodní inspekci nebo jiný subjekt 
pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu jako mimosoudní orgán příslušný nezávazně řešit 
spory z jiných pojištění než životních. 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. 

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 30. 1. 2017 

 otisk úředního razítka 

 
Mgr. Monika Nedelková  

finanční arbitr 
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