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Č. j. FA/SR/SU/1612/2018 - 28 
Praha 24. 4. 2019 

N á l e z  

Finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů podle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., 
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním arbitrovi“), 
rozhodl v řízení zahájeném dne 29. 5. 2018 podle § 8 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi 
na návrh Navrhovatele proti Instituci, vedeném podle tohoto zákona a zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vrácení částky 67.606,- Kč jako části 
poplatku za předčasné splacení úvěru ze smlouvy o hypotečním úvěru č. … ze dne 
30. 5. 2014, takto: 

Finanční arbitr na základě návrhu navrhovatele, …, a instituce, Sberbank CZ, a.s., 
IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00  Praha 5 – Jinonice, ze dne 
9. 4. 2019, č. j. FA/SR/SU/1612/2018 – 26, schvaluje podle § 24 zákona o finančním 
arbitrovi ve spojení s § 141 odst. 8 správního řádu tento smír: 

Instituce, Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 
158 00  Praha 5 – Jinonice, je povinna navrhovateli, …, zaplatit částku ve výši 
40.364,33 Kč, a to do 30 dní od právní moci tohoto nálezu. 

Odůvodnění: 

Navrhovatel se v návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem domáhal po Instituci 
vrácení částky 67.606,- Kč jako části poplatku za předčasné splacení úvěru ze smlouvy 
o hypotečním úvěru č. … ze dne 30. 5. 2014. 

Následně dne 9. 4. 2019, č. j. FA/SR/SU/1612/2018 – 26, Navrhovatel finančnímu arbitrovi 
předložil návrh smírčí dohody a návrh na schválení smíru finančním arbitrem opatřený 
podpisy Navrhovatele i Instituce, ve kterém strany sporu navrhují, aby finanční arbitr „rozhodl 
Nálezem tak, že schvaluje tento smír: I. Instituce je povinna Navrhovateli zaplatit částku ve 
výši 40.364,33 Kč, a to ve lhůtě 30 dní od právní moci tohoto Nálezu“. 

Podle § 141 odst. 8 správního řádu „[v]e sporném řízení mohou účastníci uzavřít smír, který 
podléhá schválení správního orgánu. Správní orgán smír schválí, pokud neodporuje právním 
předpisům nebo veřejnému zájmu“. 

Finanční arbitr nezjistil, že by účastníky řízení navrhovaný smír odporoval právním 
předpisům nebo veřejnému zájmu, a proto jej schválil výrokem tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 
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Proti tomuto nálezu lze podle § 16 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi do 15 dnů od jeho 
doručení podat písemně odůvodněné námitky k finančnímu arbitrovi. Práva podat námitky 
se lze vzdát. Včas podané námitky mají odkladný účinek. 

Podle § 17 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi, nález, který již nelze napadnout námitkami, 
je v právní moci. 

Mgr. Monika Nedelková 
finanční arbitr 

 

 
 

Doručuje se 
Navrhovatel – do vlastních rukou na adresu … 
Instituce – datová schránka f94gyc6 


