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I. ÚVODNÍ SLOVO 

rmace o institutu 

ované období. 

Z
platebního styku, 

roce 2016 dochází k
oblasti poskytování 

platebních služeb. Naopak do hypoték a dalších 

z

y

V
ích knížek. Mimo 

a
o více než 100 %. 

a tím jsou poplatky 
)

Bohužel vysoký 

el uzavíral pojistnou smlouvu za

o
v

F i v
svých internetových stránkách. Cíl, který Sbírka rozhodnutí sleduje, je informování široké 

a

dispozici 
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si svojí vlastní neopatrností a liknavos
drtivé tuto instituci 

tele na 

aktualizoval arbitr v 10 bodech
:

1. ;
2.

;
3.

4. ;
5.

podáním návrhu;
6. ;
7. ;
8. ;
9. ;
10.

koly spojené 
s odborným

období vynakládány pouze nezbytné 

nevyužívá externích právních nebo poradenských služeb. V
na 45, opr
v následujícím období.

oboru právo. 

I v
evropské úrovni se zástupci obdobných institucí v

-
notifikován Evropské komisi j

-line. V

co 

V Praze dne 30. 6. 2017
Mgr. Monika Nedelková v. r. 
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II.

(dále “), mim
o

“).

o nekalých obchodních praktikách), a 

o ) a 
na 

-lin
-line, ODR“).

ADR
9. 7.
stanovené podmínky týkající se odbornosti, nezávislosti, nestrannosti, transparentnosti a zákonnosti.

Novela :
-

–
ho

-
je navrhovatelem fyzická osoba, která
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak 
jedná;

-

-
od -
v takové l

-

Dne 29. 12. 2016 byl ve on 452/2016 Sb.,
. Tímto 

zákonem byl s 3.
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k
a vkladní knížky).

od 1. 2. 2016 (potažmo od 1. 3. 2017) je tedy k rozhodování sporu spadajícího jinak 
do -

a) poskytovatelem platebních služeb a poskytování platebních služeb,
b)
c)

d)
nabízej

investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného 
za

e)

f)
g)

h)
i poskytování 

o
i)
j)

on-

a
a

F p rozhodovat následujících sporech 
z platebních služeb:

spor o výpov
spor
poskytovatelem platebních služeb,

neprovedení inkasa,

spor o provedení platební transakce bez souhlasu uživatele platební služby.
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Fi spory z i spory 

režimu zákona o
spor o s

ké smlouvy,

,

.

spory z kolektivního investování:

k

s cennými papíry,

slosti s kolektivním 
investováním,

spory z ,

y , zejména:
o výši poplatku za provedení

,
souvislosti s

spor o platnost pojistné smlouvy nebo jejího ujednání,
spor o výši odkupného.

spory, které vzniknou v , zejména:
o y,
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o ,

ve zvýšení poplatk ,
,

o výši vyplacené státní podpory,

Zda je finan rozhodnutí sporu, záleží vždy na individuálních okolnostech 

z

z
o oc .
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III. - K
–

S návrh 
ýkon své funkce odpovídá vlá rbitrem a 

zástupcem arbitra mohou být svéprávné, mají 

magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole 
v

Pr a
se í zákoníkem práce.

Dne 27. 7. 2016 jmenovala vláda arbitra Moniku 
Nedelkovou.

Monika Nedelková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
v

dozoru nad kapitálovým trhem na Ministerstvu financí. Pracovala jako 
koncipient v i. Na Komisi pro cenné 

cenné papíry zastávala funkci 

dila odbor Státní kontrola a dozor 
na terstvu financí.

Dne 14. 1.
období 5 let. 

Lukáš Vacek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze a Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity v a Nottingham Trent University (MPA). V letech 
2004- toho více než 7 let na 

ochrana 

legislativy v
distribuce 

rámci 

o

v e se též 
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Úkoly spojené s
, která je ou státu a samostatnou ou,

jej
datu 1. 7.

229/2002 í související zákony.

V
v

:
-
-
- o ,
- o
- o vestic,
-
- o
- nterního auditu,
- o tajemníka

- ,
- a, je-

rozhodovací pravomoci,
- o

isejí 
nebo na sebe navazují .

K
tyto pracovní pozice:

- ,
- referent – právník,
- referent – metodik,
- referent,
- interní auditor,
-
- personalista,
-

jeho zástupce):

rok 2011 14 systemizovaných míst
rok 2012 14 systemizovaných míst
rok 2013 14 systemizovaných míst
rok 2014 35 systemizovaných míst
rok 2015 39 systemizovaných míst
rok 2016 45 systemizovaných míst
rok 2017 55 systemizovaných míst
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IV. VÝSLEDKY ROZHODOVACÍ 

roce 2016 celkem 1 951 zahájil 12
o 1 963 . K datu 30. 6. 2017

702 návrh

pos

sporu, která s ním nebude souhlasit napadnout u soudu. Rozhodnutí fina

postupuje podle zákona o dle zákona 
500/2004 -

jinak.

shromáždit všechny relevantní podklady, aby mohl spor rozhodnout 
a souladu 

Vždy záleží na složitosti projednávaného sporu a 

jednotlivých letech (2003 – 2016)

Rok
2003 66
2004 130
2005 160
2006 77
2007 95
2008 99
2009 118
2010 135
2011 167
2012 204
2013 706*
2014 629
2015 962
2016 1951
1-6/2017 702

* v
o

N roce 2016
a ze
o .
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lastí v roce 2016

Oblast
platební služby 117

233
investování 47

1132
33
389
12

Celkem 1963

V roce 2016 ájena v , vedle 
951 celkem tedy probíhalo 2 914 .

i žádost 

v 12. 2016 ; to jsou ta
ve

roce 2016

Oblast
platební služby 249

439
investování 52

1726
44
389
15

celkem 2 914
 

a

V
které brání
k
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Nelze-li v

složitosti projednávaného sporu a 

k

; nelze-

O námitkách je 
rozhodnutí nabývá právní moci.

v -li instituce 

na výkon rozhodnutí.

žalobu k

dispozici i 
achování všech 

institucí nebyly o smí
v
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roce 2016 k datu 31. 3. 2017

1023
vydáno rozhodnutí do 30. 6. 2017 212

sporu
206

Pokud jde o výsledky , pak ech
(79%) rozhodnutých ve sledovaném období

, a to v roce 2016 (celkem do 31. 3. 2017) celkem 
.

Tam, kde strany sporu nenalezly ani v
nebo zcela vyhovujícím nebo zamítavým nálezem.

vydal v roce 65) – 6,4%, z toho ve 40 
(49) (16) 

Ne vždy neposkytl (navrhovatelé)
být v

.
zastavit – 8,6%.

– 6%.

kce

povinen podle § výši 10 % 
z 000

pokutu lze uložit až do výše 1 roce 

itr zodpoví každý dotaz , a
to a tam, kde je to možné s odkazem 

. V ho arbitra, každý tazatel obdrží

o

roce 2016 4
na u
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V.

ve výdajovém bloku VB – Výdaje na hlediska 
5471. 

tra ve výši 0 tis.

s
zákonná sankce neukládá. 

S tis. K rozlišení: 
a) povinné subjekty zaplatily v roce 2016 

sankce a pokuty v celkové výši 135 tis ;
b)

2 tis.
c)

usku roce 2015 a 2016 ve výši 53,5 tis.
d) 12. 2015 

tis.
e) další nekapitálový ek nebo náhrada ve výši 15 tis zrušené 

f) 60,5 tis
z

Výdaje

Celkové
ve výši 43.138 rozlišení na

tis. rozlišení 
27.715 tis. tis. ; po

416

návrhu zákona o státním rozpo
republiky na rok 2017 došlo k 5 % v 

tra uvolnila a zapojila nároky z
období v celkové výši 10.751 tis. rozlišení na kapitálové výdaje ve výši 1
výdaje ve výši 9

tis. rozlišení 777 tis.
povinné pojistné. 

K pro rok 2016 celkem 54.202 tis.
v rozlišení 2.260 tis. kapitálové výdaje a 51.942 tis.

rozlišení 
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76,8 %, z toho 
80,1% ve

z a
% z na platy a 

ostatní platby za provedení práce.
v celkové výši 28.671 tis rozlišení na tis.
a ostatní platby ve výši 593 tis. výši 9.719 tis.
na 93,4 y
na 97,7

45 systemizovaných míst;
a

3

V programové 
financování – Program 012V41 –
1.814 tis. rozlišení na
1.050
3.420 tis.
Ve sledovaném období 

provoz mobilních a pevných telefonních 

K 1. 1. 2017
minulých období ve výši celkem 12.595 tis. rozlišení na výdaje na programové 
financování ve výši 4 285 tis. laty a ostatní platby za provedenou práci ve výši 851 

tis.

oblasti 
dodání i

, když podle harmonogramu 

v 1. V oblasti b
v roce 2016 sídlila v majetku státu, k

úh
v roce 2016 nevynaložila ani žádné výdaje na poradenské nebo
vytížení z neumožnilo, aby se y

.
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VI. , VZTAHY S

F je povinen o své 

na http://www.finarbitr.cz/cs/informace-
pro-verejnost/vyrocni-zpravy.html.

informuje
106/1999 Sb., tiskových 

internetových stránkách, informací poskytovaných médiím.

informuje nebo státního 
dozoru nad institucemi, 

Zprávu o své 
informace o projednávaných sporech každý rok i 

Povinnost informovat navrhovatele o možnosti poskytování pomoci v

sporech ch, v rámci 

.

Internetové stránky

á webové stránky , k
svých in .

V 2016 byly provedeny další úpravy stránek s cílem zajistit co nejjednodušší orientaci 
v tazu nebo návrhu na zahájení 

Znovu došlo i na úpravy v dokumentu 10 bodech, tak aby byl 
co .
podstaty: 

1. ;
2.

investování, in ;
3.

4. ;
5. návrh

podáním návrhu;
6. ;
7. ;
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8. sporu;
9. ;
10.

K dotazy, které spadají do 
K

Z na webových stránkách promítly v souvislosti s r

rozhodnutí.

K zasílání ti
Sbírce rozhodnutí slouží služba Zájemce
novinek tím, že zadá pouze svoji e-mailovou adresu, kam mu budou informace zaslány.

Sbírka rozhodnutí

k
vybraných rozhodnutí ve Sbírce rozhodnutí, která je um
(http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html).

instituce v
o
pro - .

ozhodnutí jsou ve Sbírce rozhodnutí
o námitkách, usnesení, rozhodnutí), re

obchodní firmou nebo jménem instituce, proti které návrh 
na V souladu s § 8a zákona o svobodném 

v souladu s

vyhledávání.

publikoval všechna svá zásadní rozhodnutí v
Ve Sbírce lze vysledovat ,

což slouží nejen institucím, resp. jejich právním zástupc , ale i samotným navrhovatel ,

arbitra ve svých návrzích na zaháje

V

arbitra, používání kreditních karet
.
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televize
k

v nil i on-line 
chatu se

9.

v
s

(https://www.facebook.com/FinArbitr) 
https://twitter.com/Finarbitr).
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VII.

obdobnými orgány
v jiných státech

1)

spolupracovat s jiných státech, 
zejména ve orgány Evropské unie.

ADR/ODR

Evropské komisi 
a od února 2016 je napojený na evropskou platformu 

-line, kterou provozuje Evropská komise na adrese 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS v intencích 

FIN-NET

-
ombudsmany z
prostor. Jejím posláním je zejména sdílet poznatky z

(Steering 
-

jednání. V prosinci 2015 Evropská komise 
funkce na dvouleté období na roky 2016-2017.

V návaznosti na e roce 2016 aktualizováno 
zakládající Memorandum of Understanding z roku 2001, aby bylo 
v souladu s uvedenými závaznými dokumenty evropského práva. Výsledkem má být 
pro

INFO Network

Network of Financial Services Ombudsman Schemes). V této síti, založené v roce 2007, jsou 
zastoup

V roce 2016
:

1. -NET Steering Committee (Brusel, Belgie)
2. -NET
3. e INFO (International Network of Financial Services Ombudsman 

Schemes) 2016 (Jerevan, Arménie)
4. Jednání Consumer Complaints Expert Group (Brusel, Belgie)
5. Workshop European Securities and Markets Authority (ESMA) na téma The MiFID and 

MiFID II framework for investor protection

                                                            
1)
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6. Konference Second European Forum on Consumer ADR

V
s ohledem na
a realizovanýc .

F dlouhodobý zájem o 

arbitra se v
panelové diskuse k vládnímu návrhu 

workshopu k
o

as a Abeceda rodinných 
financí.

v roce 2016 Na Ekonomicko-správní 
a také n asarykovy univerzity v

F arbitr ani jeho zástupce se v tomto roce nemohli t ové poroty finále 
7. ,

a a úpravách otázek pro toto 
finálové kolo, aby .

Jako v , i v roce 2016
European Financial Systems 2016 organizované Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy 
Univerzity v

v roce 2016 podskupiny pro 
rámci Pracovní skupiny p

cílem bylo v provést revizi

Velkou poz

u neetické praktiky na trhu 

usiluje o vzájemnou spolupráci a podporu obou 

V
Karlovy v Praze panelové diskuse V oval zástupce 
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VIII. VÝHLEDY DO BUDOUCNOSTI

budoucnosti bude jako v

okruh
budou: aktivní komunikace s

sociálních sítích.

dosahovat maximálního a 
e
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1 – 2

arbitr dosud vybraná
vydaná rozhodnutí z období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2017 uvedená v tabulce. 

utí, ve kterých naopak návrh 
námitky obou stran sporu a 

Ve S
anonymizov

http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html

Instituce

FA/PS/140/2015 Fio Banka, a.s. neprovedení platební transakce zamítnutí návrhu

FA/PS/127/2015 Fio Banka, a.s. neautorizovaná platební transakce – zneužití 
internetového bankovnictví

zamítnutí návrhu

FA/PS/516/2015
UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, 
a. s.

edená platební transakce zamítnutí návrhu

FA/PS/333/2015 mBank, S.A. neautorizovaná platební transakce zamítnutí návrhu

FA/PS/744/2015 obchodní banka, a. s.
o

FA/PS/752/2015 GE Money Bank, a.s. transakce zamítnutí návrhu

FA/PS/334/2015
Citibank Europe plc, neautorizovaná platební transakce - zneužití 

platební karty zamítnutí návrhu

FA/PS/1452/2016 schránka

FA/PS/79/2016 obchodní banka, a.s.
neautorizované transakce, zneužití platební 
karty zamítnutí návrhu

FA/PS/646/2015 Fio banka, a.s. zamítnutí návrhu

FA/PS/836/2016
neautorizovaná platební transakce - podpis, 
prekluze zamítnutí návrhu

FA/PS/190/2016 mBank S.A.
Neautorizovaná platební transakce - podpis, 
prekluze, omyl zamítnutí návrhu

FA/PS/361/2016
Neautorizovaná platební transakce - zneužití 
internetového bankovnictví zamítnutí návrhu

                                                            
2 http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-
sporu/sbirka-rozhodnuti.html  
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FA/PS/341/2016 Fio banka, a.s.
i, 

zamítnutí návrhu

FA/PS/525/2015 Fio banka, a.s. biankoautorizace platebních transakcí zamítnutí návrhu

FA/PS/358/2016 Fio banka, a.s. kurzová ztráta zamítnutí návrhu

FA/SU/916/2015
neautorizovaná platební transakce, zneužití 
internetového bankovnictví, facebook zamítnutí návrhu

FA/PS/1392/2016 smlouvy zamítnutí návrhu

FA/PS/1397/2016 obchodní banka, a.s. zamítnutí návrhu

FA/SM/284/2015 Chequepoint, a.s. zamítnutí návrhu

FA/SM/773/2015 Claymore capitel s.r.o.
obchodu

zamítnutí návrhu

FA/ST/250/2016
Wüstenrot – stavební zamítnutí návrhu

642/SU/2013

FA/SU/640/2015
FORAKOM INVEST 
s.r.o.

-
rozhodnuté

FA/SU/84/2015
BNP Paribas Personal 

závod platební transakce návrhu

FA/SU/651/2014
PROFI CREDIT 
Czech, a.s. ujednání) návrhu

FA/SU/422/2015
BNP Paribas Personal 

závod
zamítnutí návrhu

FA/SU/522/2014
1 1 Nejlepší 

návrhu

FA/SU/1052/2016
PROFI CREDIT 
Czech, a.s.

FA/SU/430/2016

FA/SU/198/2016
Provident Financial 
s.r.o.

zamítnutí návrhu

FA/SU/10/2016 ESSOX s. r. o. zamítnutí návrhu

FA/SU/114/2016 BNP Paribas Personal zamítnutí návrhu
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závod

FA/SU/319/2016
MONETA Money 
Bank, a.s. zamítnutí návrhu

FA/SU/352/2016 Home Credit a.s. zamítnutí návrhu

FA/SU/188/2016 zamítnutí návrhu

FA/SU/204/2014 ESSOX s. r. o. návrhu

FA/SU/45/2016 Quick Finance s.r.o. ujednání návrhu

FA/SU/525/2016 EvPe GROUP s.r.o. náležitosti smlouvy, neplatnost smlouvy návrhu

FA/SU/647/2016 Simply Money s.r.o. náležitosti smlouvy, neplatnost smlouvy návrhu

FA/SU/98/2016
MONETA Money 
Bank, a.s. zamítnutí návrhu

FA/SU/880/2015 COFIDIS s.r.o. zamítnutí návrhu

FA/SU/1823/2016
PROFI CREDIT 
Czech, a.s.

-
podnikatel

FA/SU/1904/2016 i rozhodnuté

FA/SU/164/2016 návrhu

FA/SU/165/2016
ACEMA Credit Czech, 
a.s. ujednání návrhu

FA/SU/1942/2016

FA/SU/374/2015
ACEMA Credit Czech, 
a.s. škody a vydání návrhu

FA/SU/178/2016 Sberbank CZ, a.s. zamítnutí návrhu

FA/ZP/17/2016 a.s. náhrada škody

FA/ZP/410/2015 sp
Insurance Group

návrhu

FA/ZP/1334/2016 ZFP akademie, a.s.

FA/ZP/1187/2016 pracovní neschopnosti

FA/ZP/908/2016
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FA/ZP/774/2016

FA/ZP/566/2015 exekuce pohledávky ze zamítnutí návrhu

FA/ZP/173/2015
Kooperativa 

Insurance Group
zamítnutí návrhu

FA/ZP/141/2016
MetLife Europe 

zamítnutí návrhu

FA/ZP/25/2016 zamítnutí návrhu

FA/ZP/543/2015 MetLife Europe d.a.c. zamítnutí návrhu

FA/ZP/547/2014 a.s., Swiss Life Select zamítnutí návrhu

FA/ZP/633/2016
katelská 

Insurance Group
zamítnutí návrhu

FA/ZP/642/2014 a.s.
neplatnost smlouvy, omyl, náhrada škody zamítnutí návrhu

FA/ZP/1943/2016
AXA ASSISTANCE 
CZ, s.r.o.

FA/ZP/2/2017
Kooperativa 

Insurance Group motorových vozidel
zasta

FA/ZP/45/2017
Insurance Group

FA/ZP/61/2017 M.B.A. Finance s.r.o. motorových vozidel

FA/ZP/81/2017 motorových vozidel

FA/ZP/1598/2016 pracovní neschopnosti

FA/ZP/1727/2016

FA/ZP/1897/2016 Fincentrum a.s.
p
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FA/ZP/1922/2016 a.s.

FA/ZP/1500/2016
proml

zamítnutí návrhu

FA/ZP/572/2015 zamítnutí návrhu

FA/ZP/359/2014
NN Životní poji

zamítnutí návrhu

FA/RI/118/2016

U.D.R. United 
Development 
Resources 
Establishment

obchodník s cennými papíry
pro 

FA/KI/99/2016 zamítnutí návrhu

FA/KI/405/2016
Partners Financial 
Services, a.s. zamítnutí návrhu

FA/PS/791/2015 Fio banka, a.s. poplatky zamítnutí návrhu

FA/KI/710/2016 službách, odstoupení od smlouvy zamítnutí návrhu

FA/P/1288/2016 Simply Money s.r.o. arbitrem
pokuta za 

FA/P/835/2016 KVB Finance s.r.o.
pokuta za 

spor z platebního styku

sp

spor z kolektivního investování

spor z

s ízení o uložení pokuty za ne
instituce
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P –
k

oblasti 
poskytování informací za rok 2016 vypracovaná v
o

ho arbitra ze dne 30. 12. 2013.

9
9
0
0

e) opis p
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o 

subjekt vynaložil v
povinnostech podle tohoto zákona

0

0
0

h) další informace vztahující se k 0




