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Odpověď na žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

K podání, které finanční arbitr, resp. Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, 
obdržela dne 14. 6. 2018, poskytujeme požadované údaje k činnosti finančního arbitra při 
řešení sporů v oblasti životního pojištění podle Vámi přiložené tabulky. 

Informace týkající se „Rozhodnutí FA o prodloužení lhůty“ není v tabulce uvedena, protože 
finanční arbitr nevydává rozhodnutí o prodloužení lhůty. Informace týkající se „zpětvzetí 
z důvodu smíru“ není v tabulce uvedena, protože finanční arbitr takovou informaci 
samostatně neeviduje. Informace uvedené v tabulce týkající se roku 2018 jsou aktuální ke 
dni 28. 6. 2018. 

Celkový počet zahájených řízení odpovídá v každém roce součtu usnesení o zastavení 

řízení, vydaných nálezů ve věci a řízení, ve kterých dosud nebylo vydáno rozhodnutí. 

Mezi jiné důvody pro zastavení řízení patří např. zastavení řízení pro bezpředmětnost, 

zastavení řízení pro úmrtí navrhovatele nebo spojení věci s jiným vedeným řízením. 

Sloupec „Nálezy ve věci“ obsahuje i nálezy napadené námitkami resp. spory, v nichž již bylo 

vydáno rozhodnutí o námitkách (sloupce se tedy nesčítají, poslední dva jsou podmnožinou 

prvního). 

Případné rozdíly ve výkazu oproti údajům dříve publikovaným ve výročních zprávách mohou 

být způsobeny úpravou klasifikace podání v průběhu jeho dalšího zpracování (dotaz vs. 

návrh na zahájení řízení), změnou oblasti, jíž se spor týká (např. životní pojištění vs. 

kolektivní investování nebo investiční služby), rozdělením nebo spojením řízení. 

Mgr. Lukáš Vacek, MPA 
zástupce finančního arbitra 
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