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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 4. 9. 2018, týkající se důvodu zveřejnění posledního nálezu, ve kterém je 
účastníkem řízení společnost MetLife Europe d.a.c., soukromá společnost s ručením 
omezeným na akcie, vedená Irským obchodním rejstříkem u Úřadu pro registraci společností 
v Dublinu pod číslem 415123, se sídlem na adrese ´20 on Hatch´, Lower Hatch Street, 
Dublin 2, Irsko, jednající prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou 
republiku, IČO 039 26 206, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, ke dni 18. 1. 2018 
a od té doby nezveřejnění dalších nálezů finančního arbitra týkajících se společnosti MetLife 
Europe d.a.c., (dále jen žádost), sdělujeme následující. 
 
V souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 229/2002 Sb., zákona o finančním arbitrovi, ve znění 
pozdějších předpisů, finanční arbitr uveřejněním vydaných rozhodnutí ve Sbírce rozhodnutí 
finančního arbitra (https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html), vhodným 
způsobem informuje veřejnost o projednávaných sporech. Tímto způsobem finanční arbitr 
zveřejňuje většinu vydaných rozhodnutí ve věci. Pokud některá rozhodnutí ve Sbírce 
rozhodnutí finančního arbitra zveřejněna nejsou, pak se tak děje z rozhodnutí finančního 
arbitra a vždy se jedná pouze o ojedinělé případy vydaných rozhodnutí, která finanční arbitr 
nepovažuje z hlediska své rozhodovací činnosti za stěžejní a důležitá, příp. jsou skutkově 
totožná s již zveřejněnými rozhodnutími.  
 
Současně platí, že předpokladem pro zveřejnění vydaného rozhodnutí je nabytí právní moci 
vydaného rozhodnutí. S ohledem na administrativní náročnost spojenou se zveřejňováním 
rozhodnutí dochází k jejich publikování na webu finančního arbitra s časovým odstupem 
až několika týdnů. 
 
Finanční arbitr v souvislosti s podanou žádostí žadateli dále sděluje, že nález finančního 
arbitra č. j. FA/SR/ZP/118/2014 – 2 byl vydán dne 18. 1. 2018 a ve Sbírce rozhodnutí 
finančního arbitra byl zveřejněn v únoru 2018. 
 
Po přijetí žádosti, tj. po dni 4. 9. 2018, finanční arbitr dále zveřejnil  

- nález ze dne 14. 2. 2018 vydaný pod číslem jednacím FA/SR/ZP/174/2014-2 v řízení 
vedeném pod spisovou značkou FA/ZP/174/2014 proti instituci MetLife Europe d.a.c., 
pobočka pro Českou republiku;  

- rozhodnutí o námitkách ze dne 22. 6. 2018 vydané pod číslem jednacím 
FA/SR/ZP/174/2014-13 v řízení vedeném pod spisovou značkou FA/ZP/174/2014 
proti instituci MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku;  

- nález ze dne 10. 4. 2018 vydaný pod číslem jednacím FA/SR/ZP/108/2014-4 v řízení 
vedeném pod spisovou značkou FA/ZP/108/2014 proti instituci MetLife Europe d.a.c., 
pobočka pro Českou republiku;  
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- rozhodnutí o námitkách ze dne 24. 8. 2018 vydané pod číslem jednacím 
FA/SR/ZP/108/2014-12 v řízení vedeném pod spisovou značkou FA/ZP/108/2014 
proti instituci MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku. 

 

Mgr. Monika Nedelková 
finanční arbitr 

 
 

Doručuje se 
Žadatel – datová schránka … 
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