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Navrhovatel 
… 
 

Zástupce 
… 
 

Instituce 
Komerční banka, a.s. 
IČO 453 17 054 
Na příkopě 969/33 
110 00  Praha 1 

 

Č. j. FA/SR/SU/2802/2018 - 15 
Praha 9. 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 20. 11. 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 (dále jen „správní řád“), o určení neplatnosti 
smlouvy o osobní kreditní kartě č. … ze dne 24. 4. 2012, takto: 

Finanční arbitr na základě návrhu navrhovatele, …, zastoupeného … a instituce, 
Komerční banka, a.s., IČO 45317054, se sídlem Na příkopě 969/33, 110 00  Praha 1, 
ze dne 26. 3. 2019, č. j. FA/SR/SU/2802/2018 - 14, schvaluje podle § 141 odst. 8 
správního řádu tento smír: 

1. Navrhovatel, …, zastoupený …, má vůči instituci, Komerční bance, a.s., 

IČO 45317054, se sídlem Na příkopě 969/33, 110 00  Praha 1, dluh z titulu uzavřené 
smlouvy o osobní kreditní kartě č. … (číslo účtu ke kreditní kartě …) ve výši 

9.988,67 Kč (dále jen „Dluh“). Dluh sestává z vyčerpané částky úvěru ve výši 
6.855,61 Kč na jistině, poplatků ve výši 1.090 Kč a příslušenstvím Dluhu je 
zákonný úrok z prodlení ve výši 404,46 Kč a smluvní úrok ve výši 1.638,60 Kč. 
Výše zákonného úroku z prodlení je kapitalizována ke dni 21. 5. 2018. Výše 
smluvního úroku je kapitalizována ke dni 19. 6. 2018. 

2. Navrhovatel se tímto zavazuje splácet částku 8.898,67 Kč (částka skládající se 
z vyčerpané částky úvěru ve výši 6.855,61 Kč na jistině a příslušenství Dluhu, 
kterým je zákonný úrok z prodlení ve výši 404,46 Kč a smluvní úrok ve výši 
1.638,60 Kč) pravidelnými měsíčními splátkami v minimální výši 300 Kč, vždy 
ke každému 22. dni příslušného kalendářního měsíce až do úplného zaplacení, 
počínaje měsícem dubnem 2019, a to pod ztrátou výhody splátek. Pravidelné 
měsíční splátky budou započítávány prvně na nezaplacenou vyčerpanou částku 
úvěru, poté zákonný úrok z prodlení a poté na smluvní úrok. 

3. Instituce se tímto zavazuje, že pokud bude Navrhovatel hradit částku uvedenou 
v bodu 2 řádně a včas podle výše specifikovaného splátkového kalendáře, 
nepřikročí po tuto dobu k soudnímu vymáhání této pohledávky specifikované 
v předchozích odstavcích. 

4. V případě, kdy Navrhovatel uhradí částku specifikovanou dle bodu 2 řádně a včas, 
Instituce se zavazuje: 
a) prominout Navrhovateli poplatky ve výši 1.090 Kč; 
b) prominout zákonný úrok z prodlení vzniklý ode dne 21. 5. 2018 do zaplacení; 
c) zvážit prominutí smluvního úroku vzniklého ode dne 19. 6. 2018 do zaplacení. 

Odůvodnění: 
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Navrhovatel se v řízení před finančním arbitrem domáhá určení neplatnosti smlouvy o osobní 
kreditní kartě č. … ze dne 24. 4. 2012 (dále jen „Smlouva o úvěru“). 

Dne 26. 3. 2019, č. j. FA/SR/SU/2802/2018 - 14, finanční arbitr obdržel od Instituce návrh 
na schválení smíru finančním arbitrem, ve kterém Navrhovatel prohlašuje, že má vůči 
Instituci dluh ze Smlouvy o úvěru ve výši 9.988,67 Kč (jistina 6.855,61 Kč + poplatky 
1.090 Kč + zákonný úrok z prodlení 404,46 Kč + smluvní úrok 1.638,60 Kč), a zavazuje se 
uhradit Instituci dluh pouze ve výši 8.898,67 Kč (jistina 6.855,61 Kč + zákonný úrok 
z prodlení 404,46 Kč + smluvní úrok 1.638,60 Kč) měsíčními splátkami v minimální výši 
300 Kč vždy ke každému 22. dni v měsíci počínaje měsícem dubnem 2019 (dále jen „Dluh“). 
Instituce se v návrhu na schválení smíru zavazuje v případě řádného a včasného splácení 
Dluhu nepřikročit k jeho soudnímu vymáhání a v případě řádného a včasného uhrazení 
Dluhu prominout Navrhovateli poplatky ve výši 1.090 Kč, dále prominout Navrhovateli 
zákonný úrok z prodlení vzniklý ode dne 21. 5. 2018 do dne zaplacení a konečně zvážit 
prominutí smluvního úroku z úvěru ze Smlouvy o úvěru vzniklého ode dne 19. 6. 2018 
do dne zaplacení. 

Instituce současně předložila e-mail Navrhovatele adresovaný Instituci dne 18. 3. 2019, 
ve kterém Navrhovatel prohlásil, že „s navrženým textem Návrhu smírného řešení 
souhlasím“. 

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: 

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 zástupce na adresu … 
Instituce – datová schránka 4ktes4w 


