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Věc:  Oznámení o zahájení řízení 

Výzva k odstranění nedostatků návrhu na zahájení řízení 
 
Na základě návrhu navrhovatelky Aleny Staňkové, nar. 6. 2. 1986, bytem Sládkova 862, 
539 73 Skuteč (dále jen „Navrhovatelka“), bylo dne 27. 1. 2014 zahájeno řízení před 
finančním arbitrem podle § 8 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním arbitrovi“), proti společnosti OVB 
Allfinanz, a.s., IČO 48040410, se sídlem Baarova 1026/2, 14000 Praha 4 – Michle jako 
instituci (dále jen „Instituce“) ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi.  
 
Řízení bude vedeno pod registračním číslem FA/ZP/15/2014. Osobou pověřenou šetřením ve 
věci ve smyslu § 12 odst. 7 zákona o finančním arbitrovi se určuje Mgr. Vladimír Židlický, 
zaměstnanec Kanceláře finančního arbitra, organizační složky státu.  
 
Finanční arbitr podle § 10 odst. 4 zákona o finančním arbitrovi Navrhovatelku vyzývá 
k odstranění nedostatků podaného návrhu, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení této výzvy.  
 
Vady návrhu spočívají v tom, že Navrhovatelka  

- nepředložila doklad o tom, že Instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě (tj. kopii 
dopisů, kterými Navrhovatelka vyzývala Instituci k nápravě, vč. potvrzení o odeslání 
do sídla Instituce ve formě podacího lístku či dodejky. Jiným potvrzením o odeslání 
výzvy Instituci může být reakce Instituce na výzvu); 

- neoznačila důkazní prostředky nebo důkazy (mj. kompletní smluvní a související 
dokumentaci vážící se ke sjednaným pojistným smlouvám);  

- nepředložila prohlášení, že navrhovatelka nepodala v téže věci žalobu k soudu nebo 
k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřela s institucí dohodu o 
mimosoudním vyrovnání a je si vědoma závaznosti nálezu. 

 
V případě, že Navrhovatelka vady podaného návrhu neodstraní, neposkytne tím finančnímu 
arbitrovi potřebnou součinnost a řízení ve věci finanční arbitr podle § 14 písm. b) zákona 
o finančním arbitrovi zastaví. 



 2

Podle § 15 zákona o finančním arbitrovi rozhoduje finanční arbitr ve věci samé 
bez zbytečného odkladu nálezem. Finanční arbitr rozhodne ve věci do 30 dnů ode dne 
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem 
k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji arbitr přiměřeně prodloužit. Lhůta 
pro vydání se staví po dobu, kdy běží lhůta podle § 10 odst. 4 zákona o finančním arbitrovi 
(lhůta poskytnutá navrhovateli pro odstranění vad návrhu), lhůta podle § 11 a § 12 odst. 6 
zákona o finančním arbitrovi (lhůta poskytnutá instituci k vyjádření k návrhu a lhůta 
pro poskytnutí součinnosti finančnímu arbitrovi).  
 
 
  

 
Mgr. Monika Nedelková v. r.  

finanční arbitr 
Za správnost: Bc. Nelly Dederová 
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