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Úvod 

Vznik kontroverzního institutu finančního arbitra je časově spojen vstupem České republiky 

do Evropské unie, protože právě evropské sekundární právo si vyžádalo harmonizaci právních 

úprav členských států ve vztahu k alternativnímu řešení sporů za účelem posílení důvěry 

spotřebitelů ve vnitřní trh. Roztříštěnost postupů při řešení spotřebitelských sporů napříč 

jednotlivými členskými státy bránila řádnému a efektivnímu fungování vnitřního trhu Evropské 

unie, neboť byla jednou z příčin nevyužívání jeho plného potenciálu ze strany spotřebitelů. Ti totiž 

neměli jistotu a důvěru v to, jakým způsobem budou řešeny jejich případné spory s obchodníky, 

jak dlouho bude takový spor trvat a jaké další náklady jim to případně přinese.  

Přestože je finanční arbitr poměrně novým institutem, kterého z počátku nebylo ze strany 

spotřebitelů příliš využíváno, lze v důsledku rozšiřování jeho působnosti a zvyšování povědomí  

o jeho existenci pozorovat značný nárůst zájmu o řešení spotřebitelských sporů právě tímto 

subjektem. To společně se skutečností, že za dobu trvání institutu nedošlo nepříliš velkým změnám 

v jeho fungování, umožňuje popsat a zhodnotit, jak se Česká republika vypořádala s implementací 

souvisejících evropských směrnic, zda přijatá právní úprava umožňuje naplnit jejich cíle a jestli  

se tak skutečně děje. Vzhledem k tomu, že povinnosti členských států nekončí vhodnou 

implementací směrnice, ale je na ně kladen také požadavek na zajištění jejího uplatňování  

a fungování, je dalším cílem práce navrhnout možná řešení případných problémů tak, aby nejen 

právní úprava, ale i její aplikace co nejvíce odpovídala požadavkům sekundárního práva. Z tohoto 

důvodu se práce snaží vyhnout z tohoto hlediska méně významným podrobnostem jako například 

předpokladům pro výkon činnosti finančního arbitra nebo výčtům za současným účelem eliminace 

deskriptivní metody s posílením analytické, syntetické metody a komparace. Součástí práce je také 

aplikace neúplného induktivního uvažování.  

Odborná literatura se tímto tématem příliš nezabývá. Komplexním a nejvíce žádoucím 

pramenem jsou komentáře, které však v současné chvíli existují pouze dva. První z nich, byť 

sepsán přímo dlouholetým zástupcem finančního arbitra Petrem Scholzem, pochází z roku 2003, 

tedy z doby, kdy o fungování institutu nebylo možné činit příliš mnoho závěrů. Druhý komentář 

spoluautorů Lucie Wachtlové a Jana Slaniny z roku 2011 již reaguje na poznatky z praxe,  

na druhou stranu se však nejedná o samostatnou publikaci, nýbrž součást komentáře k zákonu  

o spotřebitelském úvěru. V důsledku toho je tento komentář výrazně stručnější, na druhou stranu 
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aktuálnější než první uvedený. Ani jeden z uvedených zdrojů však s ohledem na data jejich vydání 

nereflektuje čtyři novely provedené od roku 2012, ke kterým se povětšinou vyjadřuje velmi stručně 

pouze finanční arbitr na svých webových stránkách, případně ve výročních zprávách. Výsledky 

informační povinnosti finančního arbitra jsou dalším velmi významným zdrojem zejména  

co se týče vnitřní organizace institutu a číselných údajích o řízeních. Dalším zdrojem jsou 

vysokoškolské učebnice zejména z oblasti správního a finančního práva pojednávající však  

o problematice pouze obecně, nebo stručně a co základů, což nicméně odpovídá jejich smyslu  

a účelu. Vedle toho se práce opírá, nebo rozporuje myšlenky a závěry povětšinou starších článků 

zaobírající se finančním arbitrem a řízením před ním obecně, nebo zpočátku jeho existence. 

Aktuálnější příspěvky odborníků zaměřující se na specifika institutu a rarity tohoto mimosoudního 

procesu naneštěstí chybí. Těmto tématům se nicméně snaží věnovat pozornost autoři diplomových 

a jiných závěrečných prací, s jejichž podloženými úvahami práce rovněž operuje. Co se týče 

soudních rozhodnutí, s ohledem na postupné zvyšování nápadu návrhů na zahájení řízení a vývoj 

rozhodovací praxe finančního arbitra se většina jeho rozhodnutí dostává do fáze soudního 

přezkumu teprve v posledních letech. Při délce soudního řízení bude možné až za pár let zhodnotit, 

zda soudy dospívají spíše k závěru, že finanční arbitr rozhodl ve věci správně, nebo zda převáží 

počet sporů, o nichž mělo být dle soudu rozhodnuto jinak. Použitá judikatura se tak vztahuje 

především k obecným tématům, případně správními soudy posuzované nečinnosti finančního 

arbitra. Práce je doplněna o praktické poznatky a zkušenosti nabyté za dobu bezmála tříletou 

intenzivní praxi na právním oddělení finanční instituce, jejichž účelem je snaha o alespoň částečné 

vyvážení nedostačeného počtu komplexních a do hloubky zacházejících zdrojů.  

Obsah práce je rozčleněn do 5 částí. Úvodní první část představuje institut finančního arbitra 

co do důvodů jeho vzniku a předpokládaného účelu tak, aby poskytla odrazový můstek pro další 

úvahy a současně se snaží o vymezení povahy institutu v podobě, jakou mu dal český zákonodárce. 

Tato část se rovněž věnuje stavebním kamenům umožňující fungování každé instituce, tedy 

lidským a finančním zdrojům včetně krátkého historického exkurzu. Těžištěm práce jsou druhá, 

třetí a čtvrtá část pojednávající nejprve o právech, respektive pravomocích a povinnostech 

finančního arbitra a následně jejich realizaci zejména v rámci řízení. Druhá část je vnitřně členěna 

na rozhodovací pravomoci ve vztahu k soukromým subjektivním právům a povinnostem  

a následně také veřejným. Dále je vysvětlen význam zaměření se právě na takové dělení včetně 

podrobného popisu a návrhů řešení problémů spojených se soudním přezkumem rozhodovací 
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činnosti finančního arbitra. S ohledem na zaměření práce je součástí také kapitola věnující  

se dalším vnitrostátním subjektům, které stejně jako finanční arbitr disponují pravomocí 

rozhodovat spory vyplývající z pojištění, vymezení odlišností v jejich působnosti a řízeními před 

nimi. Závěrem jsou popsány problematické záležitosti spojené s mnohostí subjektů alternativního 

řešení sporů v této oblasti včetně možných východisek. Třetí část je protipólem části druhé,  

a to jak zaměřením, tak převážně popisným charakterem. Věnuje se pouze stručně třem oblastem 

povinností finančního arbitra a samostatnou část tvoří především z důvodu jednodušší orientace 

v práci. Čtvrtá část se věnuje řízení před finančním arbitrem, a to od jeho zahájení po ukončení  

se zaměřením na specifika odlišující ho od ostatních mimosoudních, ale také soudních řízení.  

Ve vztahu k odchylkám od obecně platných procesních zásad je záměrem této části na základě 

poznatků z předchozích částí vymezit účel existence odlišných principů a v případě jejich 

neodůvodněnosti navrhnout změnu právní úpravy, která by více odpovídala povaze tohoto řízení. 

Pátá část si oproti zbytku práce, jejímž obsahem je vymezení a případně nastínění vhodnějších 

alternativ postupně ve vztahu k jednotlivým aspektům institutu finančního arbitra a řízení před 

ním, klade za cíl vymezení komplexních a zásadních problémů včetně předložení návrhu řešení  

de lege ferenda. K tomu využívá poznatky a závěry předchozího textu za účelem nabídnout cestu 

umožňující souhrnnou změnu toho, co nejvíce znemožňuje dosáhnout naplnění účelu tohoto 

institutu.  
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1 Institut finančního arbitra a jeho postavení v českém právním řádu 

1.1 Vznik institutu finančního arbitra  

Institut finančního arbitra jakožto orgán mimosoudního řešení některých spotřebitelských 

sporů na finančním trhu byl do českého právního řádu zařazen v roce 2002, kdy vstoupil v platnost 

zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jako „zákon o finančním arbitrovi“, případně 

také jako „ZFA“), respektive dne 1. ledna 2003, kdy po více než šestiměsíční legisvakanční době 

nabyl tento zákon účinnosti. Zákon o finančním arbitrovi, jak vyplývá z důvodové zprávy1, byl 

přijatý zejména na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 

1997 o přeshraničních převodech (dále jako „Směrnice 97/5/ES“), která v článku 10 stanovila 

požadavek na existenci „vhodných a účinných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy 

při řešení sporů mezi příkazcem a jeho institucí nebo mezi příjemcem a jeho institucí, případně za 

použití stávajících postupů.“ Důvodová zpráva odkázala mimo Směrnici 97/5/ES také na právně 

nezávazné Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 (dále jen „Doporučení Komise 

98/257/ES“) o zásadách pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů, 

jehož přeměna na právně závaznou směrnici se však v době sepsání důvodové zprávy 

připravovala.  

1.1.1 Účel evropské právní úpravy 

Společným prvkem směrnic, na jejichž základě došlo ke vzniku, respektive rozšiřování 

působnosti finančního arbitra, byla snaha o zajištění přístupu spotřebitelů k jednoduchému, 

rychlému, levnému a efektivnímu mimosoudnímu řešení sporů s osobami podnikajícími v různých 

oblastech napříč celou Evropskou unií. Členské státy tím byly vyzvány k zavedení vhodného 

mechanismu, který bude takové předpoklady splňovat, přičemž v souladu s právní povahou 

směrnic jim bylo ponecháno na vůli, zda k tomu využijí již existující institut, nebo se rozhodnou 

vytvořit institut nový. Neméně důležitým pak byl a je požadavek na zabezpečení fungování těchto 

postupů. Vzhledem k tomu, že ani náležitě vytvořený a ideálně fungující institut nemůže sám  

o sobě přinést spotřebitelům kýžený prospěch a zajistit tak posílení jejich důvěry ve vnitřní trh,  

je klíčová také potřeba zasadit se o obeznámení veřejnosti s existencí nového subjektu pro 

mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a jeho fungováním. 

 
1 Důvodová zpráva k návrhu zákona o finančním arbitrovi. 
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1.1.2 Právní povaha finančního arbitra 

Jak Směrnice 97/5/ES, tak zásady obsažené v Doporučení Komise č. 98/257/ES jako 

předpisy velmi obecné povahy žádným způsobem nenavrhují a neupravují společný postup pro 

řešení mimosoudních sporů. V důsledku toho se právní úpravy jednotlivých členských států 

navzájem velmi liší co se týče povahy subjektu mimosoudního řešení sporů, existence a případné 

výše finančního limitu přípustnosti zahájení řízení, ale také závaznosti vydaného rozhodnutí2. 

Česká republika zvolila cestu vytvoření jednoho nového institutu, který by požadavky článku 10 

Směrnice 97/5/ES splňoval a projednával a řešil spory mezi finanční institucí (dále jen „instituce“) 

na jedné straně a klientem instituce (dále jen „spotřebitel“) na straně druhé. Původní požadavek 

Směrnice 97/5/ES vztahující se pouze na řešení sporů mezi institucemi provádějící převod 

peněžních prostředků a jejich klienty se však přijímáním dalších sekundárních právních předpisů 

Evropské unie rychle rozšiřoval také na další finanční instituce. Z důvodové zprávy k zákonu  

o finančním arbitrovi však vyplývá, že se již v době návrhu zákona do budoucna počítalo 

s možností rozšiřování působnosti finančního arbitra v souvislosti s připravovanými požadavky 

EU na ochranu spotřebitelů v oblasti finančních služeb. 

Na rozdíl od řady dalších členských států jako jsou Velká Británie, Německo nebo 

Slovensko, které institucionální zajištění mimosoudního řešení sporů provedly prostřednictvím 

instituce soukromoprávní povahy3, lze českého finančního arbitra vylučovací metodou označit  

za správní orgán. Legislativní zkratku správního orgánu zavádí ustanovení § 1 odst. 1 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) pro orgán moci výkonné, orgánů územních 

samosprávných celků a jiné orgány, právnické a fyzické osoby vykonávající působnost v oblasti 

veřejné správy4. Podle Hendrycha5 lze pak za veřejnou správu v materiálním pojetí považovat 

souhrn činností, které nelze kvalifikovat ani jako zákonodárství ani jako soudnictví. Vzhledem  

k tomu, že finanční arbitr zcela jistě nevykonává zákonodárnou moc a ani není soudem,  

který jediný může podle článku 81 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

(dále jen „Ústava“), vykonávat soudní moc, splňuje finanční arbitr podmínky shora uvedeného 

negativního vymezení veřejné správy a lze ho tak považovat za správní orgán se specifickým 

 
2 SALOMON, Claudia T., Danica ŠIMKOVÁ a Oliver GEIS. Czech Act on the Financial Arbitrator - Creating a Level 

Playing Field for Banks and Their Customers. International Business Lawyer. 2004, 32(2), str. 83-86. 
3 LISSE, Luděk. Finanční arbitr de lege ferenda. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck. 2008, 16(7), str. 254. 
4 Obdobně také ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „soudní řád 

správní“). 
5  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1. 
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postavením v českém právním řádu. Tato specifičnost vyplývá z mnoha různorodých skutečností, 

které samy o sobě žádnou zvláštnost nevykazují, nicméně ve spojení s ostatními navozují otázku, 

zda je postavení tohoto institutu ideálně právně upraveno. 

1.2 Personální zabezpečení fungování institutu 

Co se týče personálního obsazení a jeho organizace, tvoří institut vedle stěžejní osoby 

finančního arbitra a jeho zástupce také řada dalších odborných zaměstnanců, přičemž pracovní 

poměr všech těchto osob se podle ustanovení § 1a odst. 4 ZFA řídí zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). 

1.2.1 Finanční arbitr a jeho zástupce 

V čele orgánu stojí od počátku jeho vzniku osoba fyzická – finanční arbitr, který má svého 

zástupce. Podle ustanovení § 4 odst. 3 ZFA zástupce „zastupuje v době nepřítomnosti arbitra  

v plném rozsahu jeho pravomoci a odpovědnosti. Arbitr může zástupce arbitra trvale pověřit 

výkonem části své rozhodovací pravomoci“, přičemž podle ustanovení § 4 odst. 4 ZFA „[p]ro 

volbu, odvolání z funkce a právní postavení zástupce arbitra platí ustanovení (…) o arbitrovi“, 

proto kde bude ve věcech volby, odvolání z funkce a právního postavení v této práci pojednáváno 

o finančním arbitrovi, vztahují se uvedené informace také na zástupce finančního arbitra.  

Způsob ustavení finančního arbitra do funkce se spolu způsobem financování jeho 

odměňování, ale také financování činnosti orgánu jako celku, se v průběhu let měnilo. Nezměněna 

zůstala v tomto směru jen délka funkční období 5 let a podmínky stanovené zákonem pro ustavení 

do těchto funkcí. V letech 2003 až 2011 byl podle ustanovení § 4 ZFA finanční arbitr z návrhů, 

které byly oprávněny podávat instituce, jejich profesní sdružení a profesní sdružení na ochranu 

spotřebitelů, volen Poslaneckou sněmovnou. Té byl finanční arbitr současně odpovědný a také  

ho současně měla možnost podle ustanovení § 7 odst. 2 ZFA odvolat, pokud při výkonu své funkce 

porušil povinnosti vyplývající pro výkon jeho funkce ze zákona o finančním arbitrovi  

a ze zvláštních právních předpisů a povinnost odvolat v případě, že přestal být způsobilý 

vykonávat svou funkci (§ 7 odst. 1 ZFA). Na základě novely provedené zákonem č. 180/2011 Sb., 

kterým se mění zákon o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (dále jen „zákon č. 180/2011 Sb.“) došlo ke k vcelku radikální změně ustavování 

finančního arbitra do funkce, kdy s účinností od 1. 7. 2011 jmenuje finančního arbitra po vzoru 
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ustavování do funkce vedoucích osob některých dalších organizačních složek státu6 vláda,  

a to pouze na návrh ministra financí. Předkladatel návrhu uvedeného zákona tím reflektoval další 

významnou změnu tímto zákonem provedenou, totiž zřízení Kanceláře organizační složkou státu, 

jejíž příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu, resp. rozpočtové kapitoly Ministerstva 

financí. Finanční arbitr je tak od poloviny roku 2011 odpovědný vládě, která byla současně logicky 

pověřena pravomocí finančního arbitra také odvolat. Vedle toho končí výkon jeho funkce podle 

ustanovení § 6 odst. 3 také uplynutím funkčního období, nabytím právní moci odsuzujícího 

rozsudku soudu pro vybrané kategorie trestných činů, písemným prohlášením o vzdání se funkce 

nebo smrtí či prohlášením za mrtvého. 

1.2.2 Zaměstnanci finančního arbitra 

Navzdory skutečnosti, že všechna rozhodnutí jsou vydávána pouze jménem fyzické osoby, 

která v danou chvíli stojí v čele orgánu, jsou skutečnými tvůrci rozhodovací praxe finančního 

arbitra zaměstnanci finančního arbitra, konkrétně podle ustanovení § 12 odst. 7 ZFA k tomu 

pověření odborní pracovníci. S ohledem na charakter řešených sporů by podle sekundárního práva 

tyto osoby vedle dostatečné znalosti všeobecné právní úpravy měly disponovat také odbornými 

znalostmi zejména z oblasti finančního a občanského hmotného práva. Přesto však tento 

požadavek není v pracovních nabídkách ze strany Kanceláře finančního arbitra zahrnut stejně jako 

požadavek na praxi, která je pouze vítána7. 

Podle výročních zpráv se odborní pracovníci sdružují do oddělení, jejichž počet a složení 

závisí na aktuální situaci, což umožňuje pružně reagovat na nárůst nebo naopak pokles počtu 

případů v jednotlivých oblastech působnosti finančního arbitra. Jelikož oblast životního pojištění 

tvoří tradičně největší podíl řešených sporů (přes 60 %), jsou předmětem rozhodování téměř 

poloviny zřízených oddělení právě tyto případy. Zvláštností přitom je, že rozdělování sporů 

mezi jednotlivá oddělení neprobíhá rovnoměrně podle počtu a složitosti případů, ale podle 

pojišťoven a jejich produktů8. Dochází tak k situaci, kdy veškeré případy vztahující  

se ke konkrétní pojišťovně rozhoduje jedna a tatáž skupina lidí, což je na jednu straně jednoznačně 

nejefektivnější řešení, protože tyto osoby se po čase velmi dobře začnou orientovat v jednotlivých 

 
6   Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 180/2011 Sb.  
7  Příloha č. 1 – Pracovní nabídka na pozici odborného zaměstnance finančního arbitra. 
8 Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str.11.  
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produktech pojišťovny a dochází tak k úspoře času, který by jinak byl věnován opakovanému 

studiu povětšinou obsáhlé smluvní dokumentace. Na stranu druhou negativním projevem tohoto 

pravidla pro přidělování sporů je potlačování názorové pestrosti fungující v řízení před soudy 

z důvodu přidělování sporů na základě rozvrhu práce jakožto důsledku uplatňování principu 

zákonného soudce. Výsledkem je pak vydávání rozhodnutí, která jsou založena na stejných 

právních úvahách, v důsledku čehož vedou stále ke stejným závěrům.  

Vedle finančního arbitra, jeho zástupce a odborných pracovníků tvoří organizační strukturu 

Kanceláře finančního arbitra dále také interní auditor, který poskytuje podporu při řízení  

o námitkách9 a tajemník finančního arbitra.  

1.3 Finanční zabezpečení fungování institutu 

 V letech 2003–2011 spadalo stanovení platu a dalších požitků finančního arbitra stejně jako 

jeho volba nebo odvolání do působnosti Poslanecké sněmovny, nicméně náklady na ně, stejně tak 

jako náklady na administrativní zajištění výkonu činnosti finančního arbitra, včetně úhrady výdajů 

spojených s činností osob pověřených, nesla podle ustanovení § 1 odst. 2 ZFA Česká národní 

banka (dále jen „ČNB“). Za výhodu tohoto způsobu financování bylo možné považovat to,  

že rozpočet ČNB není s ohledem na ústavně zakotvenou nezávislost ČNB součástí soustavy 

veřejných rozpočtů a činnost finančního arbitra tak nebyla financována z peněžních prostředků 

daňových poplatníků10. Na druhou stranu se jednalo o zásah do nezávislosti národní centrální 

banky, který nebyl v souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 

v Evropské unii, a proto se stal opakovaným předmětem výtek ze strany Evropské komise11  

a Evropské centrální banky12. Zachování varianty financování finančního arbitra z rozpočtu ČNB 

tak znamenalo riziko sankcí ze strany Evropské unie. S ohledem na výše uvedené nezbylo  

než změnit stávající právní úpravu a uvést ji do souladu s principem zákazu měnového financování 

 
9  VACEK, Lukáš. Finanční arbitr a řízení před ním [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: 

 https://is.muni.cz/th/u89g0/Disertacni_prace_-_Financni_arbitr_a_rizeni_pred_nim_2015-05-07_FINAL.pdf. 

 Disertační práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Str. 19. 
10  SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.  

 ISBN 978-80-7400-091-1. Str. 17. 
11  Komise evropských společenství. Zpráva komise. Konvergenční zpráva 2004 [online]. Brusel. 20.10.2004. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0690&qid=1592 

770987256&from=CS. Str. 4.  
12  Evropská centrální banka. Konvergenční zpráva [online]. Prosinec 2006 [cit. 2020-04-05].  ISSN 1725-9592. 

 Dostupné z:  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr200612cs.pdf. Str. 36.  
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a s požadavkem na zajištění nezávislosti národních centrálních bank13. V důvodové zprávě 

k zákonu č. 180/2011 Sb., byly navrženy čtyři alternativní způsoby financování, konkrétně 

financování ze státního rozpočtu, financování ze zdrojů poskytovatelů finančních služeb, sdílené 

financování a financování využitém některé z předchozích variant se spoluúčastí spotřebitele. 

Zákonodárce nakonec zvolil jako nejvhodnější variantu financování ze státního rozpočtu, která 

však předpokládala institucionální zakotvení finančního arbitra. V souvislosti se změnou 

financování tak s účinností od 1. 7. 2011 došlo ke zřízení Kanceláře finančního arbitra, která má 

podle nově vloženého ustanovení § 1a ZFA postavení organizační složky státu a účetní jednotky, 

jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Vázanost institutu  

na Ministerstvo financí se promítla také do způsobu ustavování finančního arbitra do funkce. 

Právní úprava, podle které finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí, zůstala  

do dnešního dne nezměněna, stejně jako toutéž novelou provedená změna financování. 

Na tomto místě je nutné podotknout, že na financování činnosti finančního arbitra se žádným 

způsobem nepodílí spotřebitel, a to navzdory skutečnosti, že pouze na jeho návrh může být řízení 

před finančním arbitrem zahájeno a pro zpětvzetí návrhu zastaveno. V rukou spotřebitele je tak 

koncentrována veškerá moc, pokud jde o dispozici s řízením. Taková právní úprava, která 

nepředpokládá jakoukoliv finanční participaci ze strany spotřebitele, však není evropským právem 

vyžadována, naopak směrnice zaměřené na ochranu spotřebitelů v oblasti finančních služeb kladou 

důraz na efektivitu mimosoudního řešení sporů, která je zejména s ohledem na nadužívání institutu 

finančního arbitra ze strany spotřebitelů omezena. Jedním z důvodů tohoto nadužívání  

je bezesporu téměř nulová finanční nákladnost řízení pro spotřebitele, když neexistuje poplatková 

povinnost v souvislosti s podáním návrhu, není zpoplatněno ani řízení před finančním arbitrem 

jako takové a náklady řízení nese podle ustanovení § 18 ZFA každý účastník sám, tudíž  

ani v případě plného neúspěchu ve věci nemůže spotřebiteli vzniknout povinnost nahradit instituci 

náklady řízení, jako je tomu například v řízení před soudem.  

Naproti tomu skutečnost, zda řízení před finančním arbitrem proběhne či nikoliv, je zcela 

nezávislá na vůli instituce, která se však na rozdíl od spotřebitele na financování činnosti 

finančního arbitra, byť v případě sankcí zprostředkovaně prostřednictvím státního rozpočtu, 

 
13  Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 180/2011 Sb. 
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podílí14. Instituci mohou v rámci řízení před finančním arbitrem vzniknout dvě povinnosti 

finančního charakteru, a to jednak povinnost zaplatit sankci podle ustanovení § 17a ZFA, jednak 

oproti první jmenované méně frekventovaná i finančně výnosná povinnost zaplatit pořádkovou 

pokutu podle ustanovení § 23 ZFA. V roce 2017 finanční arbitr pravomocně uložil na sankcích 

podle § 17a odst. 1 ZFA k zaplacení téměř 493 000 Kč a 30 000 Kč na pořádkových pokutách 

podle § 23 ZFA15. Za rok 2018 pak vzrostla částka vybraná za uložené povinnosti k zaplacení 

sankce více jak dvojnásobně na 1 202 787,52 Kč16, na druhou stranu o platbách představujících 

uložené pořádkové pokuty se výroční zpráva žádným způsobem nezmiňuje a lze tak důvodně 

předpokládat, že v roce 2018 nebyla povinnost zaplatit pořádkovou pokutu uložena ani v jednom 

z 19 v tomto roce zahájených řízeních o pokutě. 

  

 
14  Finanční arbitr uvádí přijaté sankce a pořádkové pokuty ve výročních zprávách za rok 2016 (str. 15) a 2017  

(str. 18) v kategorii svých příjmů. 
15  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017 [online]. Praha, červen 2018, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/vyrocni_zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2017_1.pdf. Str. 15.  
16  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 20. 
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2 Pravomoci finančního arbitra 

Pravomocí se rozumí „oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc“17. Akademický výklad 

pojmu pravomoc tak obsahuje dva znaky, které musí být naplněny současně, v prvé řadě se musí 

jednat o oprávnění neboli subjektivní právo, které představuje možnost chování zaručenou 

objektivním právem18. V druhé řadě se pak takové oprávnění musí vztahovat k výkonu veřejné 

moci. Pojem veřejné moci vymezil Ústavní soud ve svém rozhodnutí jako „moc, která 

autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. 

Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném 

postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. Za orgán 

veřejné moci nelze proto z tohoto pohledu považovat soudního znalce, jehož posudek může sloužit 

nejvýše jako podklad pro určité rozhodnutí nebo opatření, a to v projednávané věci právnické 

osoby“19.  

Pravomoc finančního arbitra lze rozdělit v zásadě do dvou kategorií, jedná se v prvé řadě  

o pravomoc rozhodovat o soukromých právech a povinnostech a v druhé řadě pak o pravomoc 

rozhodovat o veřejných právech a povinnostech. V obou případech se však mluvíme o pravomoci 

rozhodovací uskutečňované vydáváním správních aktů a upravené v zákoně o finančním arbitrovi. 

S ohledem na výše uvedené vymezení pravomoci nelze souhlasit s Liškou20, který do pravomocí 

finančního arbitra řadí také spolupráci na mezinárodní úrovni podle § 20 ZFA a plnění informační 

povinnosti podle § 21 ZFA. Obě uvedené činnosti však nesplňují již první pojmový znak 

pravomoci, když nepředstavují práva, nýbrž povinnosti, když u prvního z uvedených ustanovení 

byl charakter povinnosti dovozen právní doktrínou21 a zveřejňování informací podle ustanovení  

§ 21 ZFA je pak jako povinnost zákonem dokonce výslovně označeno.  

2.1 Pravomoc rozhodovat o soukromých právech a povinnostech 

Do první z těchto kategorií spadá rozhodování o subjektivních soukromých právech  

a povinnostech účastníků řízení, které lze označit jako hlavní činnost finančního arbitra, proto bude 

 
17  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1. 

 Str. 75. 
18  GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-652-1. Str. 22.  
19  Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 75/93 ze dne 25. 11. 1993. 
20  LIŠKA, Petr. Postavení finančního arbitra v rámci systému státních orgánů České republiky. Právní rozhledy. 

 Praha: C.H. Beck. 2006, 14(10), str. 351. 
21  WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

 Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5. Str. 270-271.  
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této kategorii pravomocí dále věnována samostatná kapitola. Zákon o finančním arbitrovi 

v podobě, v jaké byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 4. 6. 2002, vymezil v ustanovení  

§ 1 odst. 1 příslušnost nově vzniklého institutu finančního arbitra velice úzce, a to ve vazbě  

na zákonč. 124/2002 Sb., o platebním styku, který rovněž implementuje Směrnici 97/5/ES.  

Do rozhodovací pravomoci finančního arbitra tak zpočátku spadaly pouze dvě oblasti sporů,  

a to zaprvé spory mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků, a jejich klienty,  

a zadruhé spory mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky, a držiteli 

elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků.  

Působnost finančního arbitra, pokud jde o pravomoc rozhodovat o subjektivních 

soukromých právech, se postupně rozšiřovala novelami zákona o finančním arbitrovi, které byly 

přijímány v letech 200422, 200623, 200924, 201125, 201326, 201527, 201628 a 201829.  Důvodem byla 

implementace přijatých, v důvodové zprávě předpokládaných, směrnic EU, které ukládaly 

členským státům povinnost zajistit vhodné a účinné postupy pro řešení sporů v těch oblastech 

finančních služeb, které jednotlivé směrnice upravovaly. Z původních dvou oblastí spadajících  

do působnosti rozhodovací pravomoci finančního arbitra se tak stalo deset různorodých oblastí 

finančních služeb.  

V této souvislosti je nutné podotknout, že k rozhodování sporů podle § 1 odst. 1 ZFA byl  

a je finanční arbitr jako alternativa řešení sporů v rámci soudního řízení příslušný v pouze případě, 

že by takový spor jinak spadal do pravomoci českých soudů, nikoliv tedy soudů zahraničních. 

S účinností od 1. 11. 2013, nevylučuje rozhodovací pravomoc finančního arbitra podle nově 

zavedeného ustanovení § 1 odst. 2 ZFA ani sjednaná rozhodčí smlouva, nicméně od 1. 12. 2016, 

kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, již nelze rozhodčí smlouvu, pokud jde o spory ze smlouvy uzavřené mezi podnikatelem  

 
22  Zákon č. 558/2004 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb.,  

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
23 Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. 
24 Zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. 
25  Zákon č. 180/2011 Sb. 
26  Zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. 
27 Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon č. 378/2015 Sb.“). 
28  Zákon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony. 
29  Zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění  

a zajištění (dále jen „zákon č. 171/2018 Sb.“). 
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a spotřebitelem, platně uzavřít. Ustanovení § 1 odst. 2 ZFA je tak použitelné pouze na rozhodčí 

smlouvy sjednané mezi podnikatelem a spotřebitelem před 1. 12. 2016. Takové rozhodčí smlouvy 

a priori nevylučují pravomoc finančního arbitra, ale jejich existence ponechává spotřebiteli 

možnost rozhodnout se, zda podá žalobu ke stálému rozhodčímu soudu, případně rozhodci nebo 

zda využije svého práva podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem. V případě,  

že žaloba, ať podaná spotřebitelem, nebo podnikatelem, dojde stálému rozhodčímu soudu, 

případně rozhodci, je dnem dojití žaloby zahájeno rozhodčí řízení. Zahájené rozhodčí řízení je pak 

podle § 9 písm. d) ZFA jedním z důvodů nepřípustnosti návrhu na zahájení řízení před finančním 

arbitrem a v takovém případě finanční arbitr usnesením podle § 14 písm. a) ZFA řízení zastaví.  

2.2 Pravomoc rozhodovat o veřejných právech a povinnostech 

Druhá kategorie pravomocí finančního arbitra spočívá v rozhodování o veřejných 

subjektivních právech a povinnostech. Tuto kategorii tvoří jednak rozhodování o uložení 

pořádkové pokuty podle ustanovení § 23 ZFA, jednak rozhodování o uložení sankce podle 

ustanovení § 17a ZFA, o jejímž zvláštním charakteru je pojednáno níže.  

2.2.1 Pořádkové pokuty 

„Pokuty jsou v českém právním prostředí tradičně finančními sankcemi za porušení 

veřejnoprávních povinností (…). Užívá-li zákon pojmu „pokuta“ ve spojení se založením 

pravomoci určitého správního orgánu o udělení takové pokuty rozhodnout, nutno mít, nejsou-li 

vážné důvody pro jiný závěr, za to, že se touto pokutou míní sankce za veřejnoprávní delikt“ 30. 

Pokuta je tak sekundární povinnost, která nastupuje v důsledku porušení primární povinnosti. 

Ustanovení § 23 ZFA ve svém původním znění účinném do 31. 1. 2016 zakládalo možnost uložit 

pokutu až do výše 1 000 000 Kč pouze instituci, a to za nesplnění povinnosti jí uložené  

ve vyjmenovaných ustanoveních zákona. Jedná se o veřejnoprávní povinnosti, které lze souhrnně 

označit jako povinnosti součinnosti spočívající zejména v poskytování vysvětlení, předkládání 

požadovaných dokumentů a účasti na jednání. Z tohoto důvodu finanční arbitr označuje tuto 

 
30 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 2 Afs 176/2006 ze dne 19. 4. 2007. 
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pokutu jako pokutu za nesoučinnost, a to jak ve výročních zprávách31, tak na svých webových 

stránkách32, kde jsou současně dohledatelná také některá z rozhodnutí o pokutě.  

Za nesplnění totožných povinností lze uložit instituci pořádkovou pokutu i po účinnosti 

novely provedené zákonem č. 378/2015 Sb., rozdíl však spočívá jednak v tom, že se snížila 

maximální možná výše pokuty na 100 000 Kč33 a jednak v tom, že k nesplnění zákonem stanovené 

povinnosti jakožto prvního předpokladu přistupuje ještě druhá podmínka. Od 1. 2. 2016 je totiž 

nutné, aby instituce nesplněním těchto povinností současně ztěžovala postup řízení. Vztah mezi 

oběma podmínkami lze označit jako vztah příčiny (nesplnění povinnosti) a následku (ztížení 

postupu v řízení), z čehož lze dovodit, že třetí implicitní podmínkou bude příčinná souvislost mezi 

prvními dvěma podmínkami. S ohledem na provedenou změnu je však namístě otázka, co lze 

považovat za ztěžování postupu řízení, respektive co se za ztěžování postupu řízení nepovažuje, 

když oproti předchozí právní úpravě nepostačuje k uložení pořádkové pokuty pouze nesoučinnost, 

ale je zapotřebí naplnit obě zákonem stanovené podmínky současně.  

Odpověď na položenou otázku se nabízí hledat u zdroje, tj. v rozhodnutích finančního 

arbitra. Vzhledem ke skutečnosti, že ve Sbírce rozhodnutí finančního arbitra přístupné  

na webových stránkách finanční arbitr zveřejňuje pouze některá rozhodnutí, byla tímto způsobem 

ode dne účinnosti výše uvedené novely zveřejněna pouze dvě rozhodnutí o pokutě  

za nesoučinnost34, přičemž v obou těchto rozhodnutích udělil finanční arbitr pořádkovou pokutu 

z důvodu absolutní nesoučinnosti instituce, tj. v případě, kdy instituce neposkytla jakoukoliv 

součinnost již v souvislosti s výzvou k vyjádření se k návrhu na zahájení řízení. Podle důvodové 

zprávy k výše uvedené novele zákona o finančním arbitrovi je totiž zejména v počátcích řízení 

před finančním arbitrem součinnost instituce naprosto klíčová, a to především z toho důvodu,  

 
31  Srov. Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016 [online]. Praha, červen 

2017, [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/vyrocni_zprava_o_ 

cinnosti_financniho_arbitra_za_rok_2016.pdf. Str. 11.; a Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti 

finančního arbitra za rok 2017 [online]. Praha, červen 2018, [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/vyrocni_zprava_o_cinnosti_financniho_arbitra_za_rok_2017_1.pdf. Str. 

10. 
32  Kancelář finančního arbitra. Finanční arbitr. Sbírka rozhodnutí [online]. Praha. 2020 [cit. 2020-04-05].  Dostupné 

 z: https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html. 
33  Ve výročních zprávách si nelze nevšimnout opakovaně uváděného nesprávného údaje, dle kterého je v pravomoci 

 finančního arbitra ukládat instituci pokuty až do výše 1 000 000 Kč, a to navzdory výše uvedené novele. 
34  Rozhodnutí finančního arbitra vydané pod evidenčním číslem FA/11200/2016 vedeném pod spisovou značkou 

FA/P/835/2016 proti instituci KVB Finance s.r.o. ze dne 16.6.2016; nebo rozhodnutí finančního arbitra  vydané 

pod evidenčním číslem FA/13146/2016 vedeném pod spisovou značkou FA/P/1288/2016 proti instituci Simply 

Money s.r.o. ze dne 16. 7. 2016. 
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že většinou informací a důkazů disponuje z povahy věci pouze instituce a v důsledku její absolutní 

nesoučinnosti je značně ztížená možnost finančního arbitra zjistit skutkový stav tak, aby mohl  

ve věci spravedlivě rozhodnout. Neposkytnutí některých informací či důkazů tak nejen způsobuje 

průtahy v řízení, ale v krajním případě by mohlo pro spotřebitele představovat nemožnost domoci 

se svých oprávněných zájmů35. S ohledem na výše uvedené lze tak za situace, kdy je první 

podmínka pro udělení pořádkové pokuty naplněna z důvodu absolutní nesoučinnosti instituce,  

v naprosté většině případů dovodit také naplnění druhé podmínky ztěžování postupu v řízení.  

Pokud jde o relativní nesoučinnost, kdy instituce součinnost jakýmsi způsobem poskytne, 

nesplní však svou povinnost v požadovaném rozsahu, lze pravděpodobně rozlišovat několik jejích 

podob. V některých z nich však podle mého názoru  nelze dovozovat naplnění podmínky ztěžování 

postupu v řízení, a to především pokud finanční arbitr vyžaduje podle ustanovení § 12 odst. 6 ZFA 

vysvětlení, které již instituce v předchozích vyjádřeních v téže věci finančnímu arbitrovi poskytla, 

případně doklady či dokumentaci, kterou již dříve poskytl finančnímu arbitrovi spotřebitel  

a z podstaty věci nelze očekávat, že instituce doloží odlišnou dokumentaci36. Neposkytnutí 

takového vyjádření, dokladů či dokumentace, která již byla finančnímu arbitrovi jednou 

poskytnuta, nemůže mít za následek ztíženou možnost zjistit skutkový stav věci. Správnost této 

úvahy však nelze s ohledem na omezený počet zveřejněných rozhodnutí a jejich charakter potvrdit. 

Otázkou také zůstává, zda by instituce mohla a měla být odpovědná za svou nesoučinnost rovněž 

v případě, kdy finanční arbitr vyžaduje zejména v první výzvě37, zodpovězení ve vztahu k řízení 

irelevantních otázek, případně zaslání nesouvisející dokumentace. V takovém případě 

pravděpodobně také nebude možné dovodit ztížení postupu v řízení a uložení pokuty by tak 

neobstálo v rámci případného soudního přezkumu.  

Navzdory skutečnosti, že ve všech zveřejněných rozhodnutích uložil finanční arbitr pokutu 

za absolutní nesoučinnost instituce, tak lze důvodně předpokládat, že za nesplnění povinnosti 

součinnosti je možné považovat vedle absolutní nesoučinnosti instituce vyjma výše uvedených 

příkladů také relativní nesoučinnost. Podle výročních zpráv však finanční arbitr za rok 2016  

až 2018 zahájil celkem 46 řízení o pokutě za nesoučinnost instituce, což v poměru k celkovému 

 
35  Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 378/2015 Sb.  
36  Kupříkladu pojistka v případě dokumentace k pojistné smlouvě.  
37  Vzhledem k tomu, že v některých typech řízení bývá první výzva, pravděpodobně z důvodu zefektivnění činnosti 

 odborných pracovníků a s ohledem na jejich dlouhodobý nedostatek také snížení množství jejich úkolů, v podobě 

 zahrnující naprosto totožný počet a znění položených otázek. 
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počtu zahájených řízení v těchto tří letech38 představuje necelé 1 %. Z tohoto číselného údaje tak 

lze dovodit nejen zdrženlivost ve vztahu k využití možnosti zahájit takové řízení proti instituci,  

ale ve spojením s obsahem zveřejněných rozhodnutí o pokutě také odůvodněnost a racionalitu, kdy 

donucovacího charakteru pokut je využíváno pouze zřídka a v případech zjevného ohrožení 

naplnění účelu existence institutu. 

V rámci výše zmíněné novely zákona o finančním arbitrovi byla vedle druhé podmínky  

pro uložení pořádkové pokuty zakotvena také možnost uložit takovou pokutu nejen instituci,  

ale také fyzické osobě a právnické osobě z obdobných důvodů, z jakých lze pořádkovou pokutu 

uložit instituci, tj. v případě nesplnění povinností součinnosti. Rozdílná je však výše pořádkové 

pokuty, která v tomto případě může dosahovat pouze 50 000 Kč. Fyzickou osobou, které lze 

pořádkovou pokutu podle ustanovení § 23 odst. 2 ZFA uložit může být také spotřebitel, který podal 

návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem (dále jen „navrhovatel“). Pro případ porušení 

povinnosti součinnosti navrhovatelem nicméně zákon o finančním arbitrovi stanoví v ustanovení 

§ 14 odst. 1 písm. b) speciální, jinou než finanční sankci, a to vydání nemeritorního rozhodnutí, 

jímž dojde k ukončení řízení. Ustanovení § 23 odst. 2 ZFA se tak bude vztahovat spíše na fyzické 

a právnické osoby, které nejsou účastníky řízení před finančním arbitrem, ale mohou disponovat 

potřebnou dokumentací nebo informacemi vztahujícími se k předmětu sporu. 

2.2.2 Sankce 

Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty je tedy završením samostatného veřejnoprávního 

řízení, naproti tomu výrok o uložení sankce netvoří samostatné rozhodnutí, nýbrž je součástí 

nálezu, tj. meritorního rozhodnutí. Další odlišnost spočívá v tom, že sankci na rozdíl od pořádkové 

pokuty lze podle ustanovení §17a ZFA uložit pouze instituci, a to v nálezu, jímž arbitr vyhovuje, 

byť i jen zčásti, návrhu navrhovatele. Výše sankce se pak odvíjí od částky, kterou je instituce podle 

nálezu povinna zaplatit navrhovateli, nicméně je limitována dolní hranicí 15 000 Kč. V praxi  

tak již několikrát došlo k případům, kdy instituci byla v nálezu uložena povinnost zaplatit 

navrhovateli částku v řádech haléřů, případně korun, a současně jí byla uložena povinnost zaplatit 

sankci ve výši 15 000 Kč39. Takové sankce jsou však v hrubém nepoměru s výší peněžité 

 
38  Z výročních zpráv o činnosti finančního arbitra vyplývá číslo 4690 nově napadlých sporů. 
39  Rozhodnutí finančního arbitra č. j. FA/SR/ZP/844/2017–18 proti instituci Generali Pojišťovna a.s. ze dne 9. 10. 

 2018; nebo rozhodnutí finančního arbitra č. j. FA/SR/ZP/832/2017–11 proti instituci Generali Pojišťovna a.s.  

 ze dne 20. 9. 2018.  
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povinnosti vůči navrhovateli, na kterou jsou primárně navázány. Lze souhlasit s Wachtlovou  

a Slaninou v tvrzení, že sankce má navzdory svému označení povahu spíše jakési paušální 

kompenzace nákladů řízení40, když je její uložení vázáno na „procesní neúspěch“ instituce 

v řízení41. K tomuto lze podotknout, že změna povinnosti zaplatit sankci na povinnost k úhradě 

nákladů řízení by nejen více odpovídala současnému reálnému charakteru této povinnosti, ale také 

by vyrovnala postavení spotřebitele a instituce co se týče finanční participace v rámci řízení  

a současně by mohla být řešením svízelné situace ohledně soudního přezkumu sankce (viz dále). 

Pokud bylo rozhodování o subjektivních soukromých právech a povinnostech účastníků 

řízení výše označeno za hlavní činnost finančního arbitra, lze rozhodování o subjektivních 

veřejných právech a povinnostech označit za činnost vedlejší, případně doplňkovou.  

2.3 Právní význam kategorizace pravomocí finančního arbitra 

Výše uvedená kategorizace hraje významnou roli v otázce soudního přezkumu, kdy soudní 

kontrola rozhodovací činnosti týkající se soukromých subjektivních práv a povinností spadá  

do režimu části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní 

řád“), zatímco soudní přezkum rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty nebo sankce  

je v působnosti správních soudů podle soudního řádu správního. V rámci soudního přezkumu 

rozhodnutí finančního arbitra tak dochází k jeho rozdvojení, to má však své opodstatnění a logiku 

pouze v případě revize rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty jakožto čistě veřejnoprávní 

povinnosti oddělitelné od zbytku meritorního rozhodnutí.  

Naproti tomu, pokud jde o výrok o uložení povinnosti zaplatit sankci je s ohledem na její 

zvláštní charakter naprosto nelogické, aby tato byla přezkoumávána odděleně od zbytku nálezu, 

jehož osud sleduje. V případě existence rozhodnutí, kterým finanční arbitr, byť jen zčásti, 

vyhovuje návrhu spotřebitele42 a s nímž instituce nesouhlasí, totiž instituci nezbývá než podat dvě 

žaloby. Žaloba směřující proti meritornímu rozhodnutí o soukromých právech musí být  

po vyčerpání řádných opravných prostředků, tj. námitek podle ustanovení § 16 ZFA, podána  

k   příslušnému okresnímu soudu podle ustanovení § 247 občanského soudního řádu ve lhůtě dvou 

měsíců od doručení rozhodnutí finančního arbitra. Stejnou lhůtu pak stanoví ustanovení  

 
40 WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5. Str. 267. 
41  Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 2 Afs 176/2006 ze dne 19. 4. 2007. 
42  Pokud nálezem spotřebiteli (navrhovateli) není ani zčásti vyhověno, nepřipadá uložení sankce v úvahu. 
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§ 72 soudního řádu správního pro podání žaloby proti výroku o uložení sankce, o níž rozhodne 

specializovaný senát příslušného krajského soudu.  

S ohledem na akcesoritu výroku o uložení povinnosti zaplatit sankci je však tento po dobu, 

kdy o výrocích o soukromých subjektivních právech a povinnostech ještě nebylo soudem v rámci 

řízení podle části páté občanského soudního řádu rozhodnuto, za předpokladu, že nedošlo 

k excesu, věcně správný. Soud ve správním soudnictví by tak musel rozhodnutí ve výroku  

o uložení sankce potvrdit. Podle ustanovení § 48 odst. 2 soudního řádu správního však předseda 

senátu může usnesením probíhající řízení přerušit v případě, kdy zjistí, že ve věci byl podán 

zákonem připouštěný podnět nebo návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí nebo takové řízení 

bylo zahájeno. Možnost zastavit řízení zakládá předsedovi senátu také zjištění, že probíhá jiné 

řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci samé nebo takové řízení sám 

vyvolá. V obou případech se však jedná přerušení fakultativní, tedy je dáno předsedovi senátu  

ke zvážení, zda tak učiní. V ideálním případě by tedy mělo docházet k tomu, že po zahájení obou 

přezkumných řízení před civilním i správním soudem by předseda senátu řízení podle soudního 

řádu správního usnesením přerušil a vyčkal rozhodnutí civilního soudu, na základě kterého  

by následně mohl rozhodnout o výroku o uložení povinnosti zaplatit sankci. Pokud by tak předseda 

senátu neučinil a v řízení by se pokračovalo, může nastat několik situací, které je možné primárně 

rozdělit v závislosti na tom, zda dříve vydá meritorní rozhodnutí civilní, nebo správní soud. 

Sekundárně potom záleží na obsahu vydaného rozhodnutí, kdy civilní soud může podle ustanovení 

§ 250i občanského soudního řádu podanou žalobu zamítnout, dospěje-li k závěru, že finanční arbitr 

rozhodl o sporu správně, v opačném případě rozhodne podle ustanovení § 250j téhož zákona 

rozsudkem, kterým nahradí dotčené výroky rozhodnutí finančního arbitra. Co se týče správního 

soudu, ten může svým meritorním rozhodnutím podle ustanovení § 78 odst. 7 soudního řádu 

správního obdobně jako civilní soud rozsudkem zamítnout žalobu jako nedůvodnou, nicméně 

pokud dospěje k závěru, že o sporu má být rozhodnuto jinak, podle ustanovení § 78 odst. 1 téhož 

zákona zruší napadené rozhodnutí finančního arbitra. 

 Za nežádoucí situace, kdy správní soud bude meritorně o sankci rozhodovat dříve než civilní 

soud o zbývajících výrocích, bude s největší pravděpodobností výsledkem zamítnutí žaloby, 

v důsledku čehož zůstane rozhodnutí finančního arbitra co do výroku o uložení sankce nedotčeno. 

Velmi nepravděpodobné, nicméně možné, je ale také zrušení napadaného výroku o uložení 
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povinnosti zaplatit sankci, pokud by takový výrok byl nezákonný, tj. absolutně by nereflektoval 

výroky o soukromých právech a povinnostech, na nichž je závislý.  

Na druhou stranu může být civilní soud tím, který první rozhodne v meritu věci a pokud  

se tak stane zamítnutím žaloby, bude i řízení před správním soudem ukončeno se stejným 

výsledkem jako v prvním případě, tj. rozhodnutí finančního arbitra co do výroku o uložení sankce 

nedotčeno. Může však nastat také situace, totiž že civilní soud vydá rozsudek, kterým nahradí 

původní rozhodnutí finančního arbitra co do soukromoprávních výroků. Soudní řád správní však 

na rozdíl od předchozí úpravy v občanském soudním řádu naneštěstí výslovně neřeší, jak  

má správní soud postupovat v případě, že původní žalobou napadené rozhodnutí bylo změněno 

nebo zrušeno43. S ohledem na skutečnost, že takový případ nelze zahrnout pod žádný z důvodů 

pro zastavení řízení podle ustanovení § 47 soudního řádu správního, přiklání se odborná literatura 

k názoru, podle kterého by obecně v takovém případě správnímu soudu nezbylo než žalobu 

s odkazem na ustanovení § 46 odst. 1 soudního řádu správního odmítnout pro nedostatek 

podmínky řízení vzhledem k neexistenci žalobou napadaného rozhodnutí. Nicméně v důsledku 

toho by nastala situace, kdy původní rozhodnutí finančního arbitra o soukromých subjektivních 

právech a povinnostech bylo nahrazeno rozhodnutím civilního soudu a nedotčený výrok o uložení 

povinnosti zaplatit sankci ztratí podklad pro svou existenci, přesto nadále existuje. Nabízí se tak 

otázka, jak má instituce v takovém případě postupovat. S největší pravděpodobností by instituce 

musela podat novou žalobu proti výroku o uložení povinnosti zaplatit sankci, v této souvislosti 

však vzhledem k chybějící judikatuře není jisté, zda by byla dodržena dvouměsíční lhůta k jejímu 

podání, respektive zda je možné počátek jejího běhu počítat znovu ode dne doručení rozsudku 

civilního soudu. Vzhledem k tomu, že takové rozhodnutí soudu podle části páté občanského 

soudního řádu nahrazuje rozhodnutí finančního arbitra co do soukromoprávních výroků,  

aniž by toto bylo zrušeno, lze se přiklonit k názoru, že by v takovém případě byla lhůta pro podání 

nové žaloby počala běžet znovu doručením rozsudku civilního soudu. Navzdory tomu,  

že by instituci pravděpodobně byla zachována možnost nové revize výroku o sankci, je takový 

postup pramenící z rozdvojení soudního přezkumu rozhodnutí finančního arbitra nadmíru složitý 

a zatěžující.  

 
43  Občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2002 naproti tomu upravoval v ustanovení § 250i odst. 2 OSŘ 

 povinnost soudu zastavit v takovém případě řízení.  
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Zvláštní režim soudního přezkumu sankce však dovodil Nejvyšší správní soud v tomto 

ohledu v dosud nepřekonaném rozhodnutí ze dne 19. 4. 2007. Podle uvedeného rozhodnutí 

„[u]stanovení nynějšího § 17a zákona o finančním arbitrovi je tedy plně akcesorické k meritornímu 

rozhodnutí o sporu podle § 1 odst. 1 zákona a povinnost platit sankci nastoupí „automaticky“ 

tehdy, neuspěje-li instituce ve sporu s klientem. Přestože sankce podle nynějšího § 17a zákona  

o finančním arbitrovi je „automaticky“ odvozena od neúspěchu v soukromoprávním sporu před 

arbitrem, nezbavuje ji to jejího veřejnoprávního charakteru; ten je však „převrstven“ 

automatismem nástupu sankce tehdy, je-li instituce shledána „procesně neúspěšnou“ v řízení  

o soukromém právu. Z hlediska soudní kontroly je proto podstatné, že uvedená sankce je součástí 

rozhodnutí arbitra v „hlavní“ věci, tedy věci soukromého práva, a sdílí její procesní osud i při 

případném následném rozhodování civilního soudu o „hlavní“ věci v režimu části páté občanského 

soudního řádu. Soud proto spolu s „hlavní“ věcí automaticky rozhodne i o případné povinnosti 

podle § 17a zákona o finančním arbitrovi, pokud ve výsledku klientovi, byť i jen zčásti, vyhoví  

(ať již žalobu podle části páté občanského soudního řádu podala instituce, nebo klient).  

Pro uvedený závěr lze podpůrně argumentovat i terminologií užívanou zákonem o finančním 

arbitrovi, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., a normativním okolím příslušných ustanovení – zatímco 

pro veřejnoprávní sankci užívá současné znění § 23 zákona o finančním arbitrovi důsledně pojmu 

„pokuta“, přičemž výslovně upravuje např. i prekluzivní lhůtu pro její uložení a pro zahájení řízení 

o pokutě (§ 23 odst. 2 zákona o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.), § 17a zákona 

naopak hovoří o „sankci“, jež je ukládána v rámci rozhodnutí o „hlavní“ věci soukromého práva 

a u níž není samostatně upravena prekluze či promlčení jejího uložení“44. Výše uvedený text lze 

tedy shrnout tak, že navzdory svému veřejnoprávnímu charakteru by měl výrok o uložení sankce 

sledovat osud zbytku nálezu, jehož je součástí, a z tohoto důvodu by měl podléhat soudnímu 

přezkumu podle částí páté občanského soudního řádu. Takové rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu však nemůže založit povinnost civilního soudu o této záležitosti rozhodovat, když podle 

článku 95 Ústavy je každý soudce při rozhodování vázán pouze zákonem nebo mezinárodní 

smlouvou. Argument postavení Nejvyššího správní soudu jakožto sjednotitele judikatury  

pak neobstojí s ohledem na skutečnost, že civilní soudy tvoří vlastní hierarchii v čele s Nejvyšším 

soudem.  

 
44  Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 2 Afs 176/2006 ze dne 19. 4. 2007.   
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2.4 Další vnitrostátní subjekty mimosoudního řešení sporů z oblasti pojištění  

Navzdory tomu, že finanční arbitr je subjekt příslušný k rozhodování většiny 

spotřebitelských sporů na finančním trhu, do jeho působnosti nespadají například spory  

z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, ale ani spory z neživotního pojištění45. 

Právě poslednímu jmenovanému bude s ohledem na zaměření práce věnována větší pozornost.   

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení sporů vzniklých ze životního pojištění  

je totiž podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. e) ZFA finanční arbitr, pokud však se však spor týká 

jiného než životního pojištění, pravomoc k mimosoudnímu řešení náleží v takovém případě podle 

ustanovení § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon  

o ochraně spotřebitele“) jinému orgánu, a to konkrétně České obchodní inspekci. Vedle České 

obchodní inspekce je k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti neživotního pojištění na základě 

ustanovení § 20f zákona o ochraně spotřebitele s účinností od 1. 2. 2019 pověřený Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR ještě další subjekt, a to Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. 

Spotřebitelé tak mají v případě potíží s neživotním pojištěním na výběr z více možností bezplatné 

ochrany svých práv. Stejně tak jako řízení před finančním arbitrem, může být i řízení před Českou 

obchodní inspekcí46 a ombudsmanem47 zahájeno pouze na návrh spotřebitele. Co se týče průběhu 

řízení, nemají uvedené subjekty na rozdíl od finančního arbitra jakékoliv prostředky k donucení 

finanční instituce k součinnosti, což může v praxi působit obtíže v podobě nedostatečné 

spolupráce ze strany instituce. Diametrální odlišnost lze ale spatřovat také ve způsobu ukončení 

řízení, protože ani Česká obchodní inspekce, ani ombudsman nemají na rozdíl od finančního 

arbitra pravomoc vydávat závazné rozhodnutí. Řízení však může být završeno písemnou dohodou 

stran48, která nicméně nemůže sloužit jako exekuční titul, ledaže by byla sepsána ve formě 

notářského zápisu49. Dalším specifickým důvodem skončení řízení je marné uplynutí, počínaje 

zahájením řízení, plynoucí devadesátidenní lhůty, kdy tato může být prodloužena nejvýše o dalších 

 
45  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 3.  
46  Článek 7.1 Pravidel pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen „Pravidla“). 
47  Článek 3.1 Jednacího řádu mimosoudního řešení sporů Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven (dále 

 jen „Jednací řád“).  
48  Článek 14 písm. a) Pravidel a článek 9.1 písm. a) Jednacího řádu. 
49  Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. Řešení sporů: Informace o mimosoudním řešení sporů [online]. 

 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.ombudsmancap.cz/reseni-sporu/informace-o-adr. 
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90 dnů u zvlášť složitých sporů50. Jedná se tak o subjekty bez rozhodovací pravomoci, kdy řízení 

před nimi mají svým charakterem pravděpodobně nejblíže k mediaci.  

Situace, za které spory ze smluv životního pojištění rozhoduje jeden orgán a spory  

ze smluv neživotního pojištění jiný orgán, není sama nijak na závadu. Životní pojištění je však 

v praxi málokdy sjednáno bez jakéhokoliv neživotního připojištění. V důsledku toho tak dochází 

nikoliv zřídka k nežádoucí situaci, kdy spor z jedné pojistné smlouvy musí být v případě,  

že se spotřebitel nerozhodne pro využití možnosti klasického soudního řízení, řešen dvěma 

různými orgány mimosoudního řešení sporů. V důvodové zprávě k zákonu č. 378/2015 Sb., 

kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele mimo jiné za účelem implementace Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení 

spotřebitelských sporů (dále jen „Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů“)  

a který, inter alia, zavedl také výše uvedená ustanovení § 20e a § 20f zákona o ochraně 

spotřebitele, se uvádí, že cílem nové úpravy je „usnadnit spotřebitelům cestu k vymáhání jejich 

práv“ a že „nesporným přínosem navrhované právní úpravy z hlediska ochrany spotřebitele  

je skutečnost, že vytváří jednotný a transparentní systém řešení spotřebitelských sporů (…),  

což spotřebitelům usnadní orientaci v jejich právech a napomůže jejich vymáhání“. Vytyčenému 

cíli a předpokládanému přínosu novely však absolutně neodpovídá aktuální roztříštění možností 

mimosoudního řešení sporů z oblasti pojištění, tím spíš, když rozdíly mezi finančním arbitrem  

na jedné straně a Českou obchodní inspekcí, respektive ombudsmanem na straně druhé, jsou co do 

průběhu, délky, ukončení řízení a vymahatelnosti rozhodnutí značné a pro spotřebitele jistě obtížně 

pochopitelné. Důvodová zpráva k zákonu č. 278/2013 Sb., na základě kterého získal finanční arbitr 

pravomoc závazně rozhodovat také spory z oblasti životního pojištění, však o argumentech proti 

rozšíření působnosti také na spory z neživotního pojištění stejně jako další zdroje mlčí.  

Podle Vacka vycházel předkladatel návrhu zákona z odlišné povahy sporů, kdy v případě 

životního pojištění spotřebitel nejčastěji napadá samotné uzavření pojistné smlouvy, případně její 

podmínky, zatímco předmětem sporů z neživotního pojištění není povětšinou existence pojistné 

smlouvy jako takové, ale likvidace pojistných událostí vyžadující rozsáhlé dokazování51. 

Navzdory pravděpodobné správnosti úvahy, tato však zcela nevysvětluje, proč by rozsáhlá 

 
50  Článek 13 Pravidel a článek 8.1 Jednacího řádu. 
51 VACEK, Lukáš. Finanční arbitr a řízení před ním [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: 

 https://is.muni.cz/th/u89g0/Disertacni_prace_-_Financni_arbitr_a_rizeni_pred_nim_2015-05-07_FINAL.pdf. 

 Disertační práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Str. 15. 
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dokazovací činnost měla padnout na bedra České obchodní inspekce, případně ombudsmana,  

když tyto subjekty, co se týče podmínek pro dokazování, jistě nejsou v lepší pozici než finanční 

arbitr, ba jsou na tom s ohledem na striktní časová omezení trvání ještě hůř. Jediným rozumným 

důvodem se tak v tuto chvíli zdá být přetíženost finančního arbitra, v této souvislosti však lze 

odkázat na řešení v podobě navýšení počtu odborných pracovníků, případně zavedení institutu 

náhrady nákladů řízení. V takovém případě by pak de lege ferenda připadalo v úvahu rozšíření 

působnosti finančního arbitra o oblast sporů z neživotního pojištění, v důsledku čehož by měl 

jeden orgán pravomoc rozhodnout o závazku založeném jednou pojistnou smlouvou jako celku, 

čímž by došlo nejen k zefektivnění systému, ale především jeho zjednodušení pro spotřebitele, 

kterým má být celá právní úprava mimosoudního řešení sporů ve prospěch. Vzorem pro takové 

řešení by mohla být právní úprava Velké Británie, kde se mimosoudním vyřizováním všech 

finančních sporů zabývá jedna ústřední instituce. 
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3 Povinnosti finančního arbitra 

Vedle oprávnění má finanční arbitr bezesporu také řadu povinností, které lze primárně 

rozdělit podle pramene na povinnosti uložené zákonem o finančním arbitrovi pouze finančnímu 

arbitrovi, případně jeho zástupci a na povinnosti uložené jinými zákony52 nejen finančnímu 

arbitrovi, ale také dalším subjektům vykazujícím v určitých případech společné rysy. Další možné 

je pak dělení na povinnosti hmotněprávního a povinnosti procesněprávního charakteru,  

kdy poslední jmenované však budou předmětem hlubší analýzy v související části týkající se řízení 

před finančním arbitrem.  

Pokud jde o hmotněprávní povinnosti, vymezuje zákon o finančním arbitrovi 

v ustanoveních § 20 a § 21 ZFA dvě základní povinnosti komisivního charakteru, kterými jsou 

povinnost mezinárodní spolupráce a informační povinnost. K těmto základním povinnostem  

pak přistupuje omisivní povinnost mlčenlivosti podle ustanovení § 22 ZFA.  

3.  Povinnost mezinárodní spolupráce 

Ustanovení § 20 ZFA zakotvující povinnost mezinárodní spolupráce je součástí zákona  

o finančním arbitrovi od samého počátku. Ve dvou odstavcích je zde zakotvena jednak spolupráce 

s obdobnými orgány mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v jiných státech a s orgány 

Evropské unie, jednak vedení a uveřejňování základních informací o takových orgánech. 

Nepočítaje novelou účinnou od roku 2016 doplněný poslední odstavec rozšiřující povinnost také 

na informování spotřebitele o orgánu, který je příslušný k řešení sporu s přeshraničním rozsahem 

v případě, že k řešení takového sporu není příslušný sám finanční arbitr53, však zůstalo znění 

ustanovení téměř v původní podobě.  

3.1.1 FIN-NET 

Navazování kontaktů s obdobnými orgány je na evropské úrovni finančnímu arbitrovi 

zprostředkováno prostřednictvím Cross-border Out-of-Court Complaints Network for Financial 

Services54 zřízené Evropskou komisí v roce 2001. Takzvaný FIN-NET představuje síť institucí 

 
52  Např. správní řád, podle kterého se postupuje v řízení před finančním arbitrem, nestanoví-li ZFA jinak, nebo zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
53 Tato povinnost představuje implementaci ustanovení čl. 14 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

 2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 

 a směrnice 2009/22/ES. 
54 SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.  

ISBN 978-80-7400-091-1. Str. 53. 
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mimosoudního řešení sporů z oblasti poskytování finančních služeb, která mimo jiné umožňuje 

naplňovat požadavky sekundárních právních předpisů Evropské unie na mezinárodní výměnu 

informací. Dalším velmi důležitým posláním sdružení FIN-NET je zajišťování snadného přístupu 

k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů s přeshraničním prvkem. V současné době jsou  

do sítě FIN-NET zapojeny nejen všechny členské státy Evropské unie, ale také Island, 

Lichtenštejnsko a Norsko s celkovým počtem okolo 60 orgánů mimosoudního řešení sporů  

na národní úrovni. Vedle těchto existují ještě takzvaní přidružení členové sítě FIN-NET, tedy 

subjekty mimosoudního řešení sporů, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru. 

Jedná se o 2 orgány ve Švýcarsku a po jednom orgánu ve Velké Británii a na Normanských 

ostrovech. Tyto země, respektive orgány se dobrovolně rozhodly podílet se na činnosti sítě  

FIN-NET a dodržovat principy a zásady předpisů Evropské unie o alternativním řešení sporů, 

přestože se na ně právní předpisy Evropské unie nevztahují55.  

Na evropské úrovni je finanční arbitr vedle členství v síti FIN-NET od roku 2016 napojen 

také na Platformu pro řešení sporů on-line provozovanou rovněž Evropskou komisí, 

prostřednictvím které lze spory mezi spotřebitelem a pojistitelem z pojistné smlouvy sjednané  

on-line (prostřednictvím internetových stránek či jiným elektronickým prostředkem)56. Za 4 roky 

však nebyl prostřednictvím této platformy podán k finančnímu arbitrovi žádný návrh na zahájení 

řízení. 

3.1.2 INFSOS 

V neposlední řadě je finanční arbitr jako jediný český subjekt zapojen také do International 

Network of Financial Services Ombudsman Schemes neboli INFSOS, která se od FIN-NET 

odlišuje primárně svou celosvětovou působností. Tato mezinárodní síť sdružuje orgány 

mimosoudního řešení sporů z oblasti finančních služeb ze 40 zemí světa a funguje od roku 200757.  

 
55  Evropská unie. Evropská komise: O síti FIN-NET [online]. 2020 [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-

financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/about-fin-net_cs. 
56 Kancelář finančního arbitra. Spory v EU [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/spory-v-eu.html. 
57  INFO Network: A worldwide network [online]. 2020 [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: 

http://www.networkfso.org/scheme-links.html. 
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3.2 Informační povinnost 

Ustanovení § 21 ZFA ve znění účinném od roku 2016 zakotvuje několik různorodých 

informačních povinností, které je možno rozdělit na základě kritéria, zda jsou takové informace 

určeny pouze určitému okruhu subjektů, nebo jsou přístupné všem osobám.  

3.2.1 Informační povinnost ve vztahu ke konkrétním subjektům 

První z uvedených kategorii představuje čtvrtý odstavec uvedeného ustanovení stanovující 

finančnímu arbitrovi povinnost informovat orgány vykonávající dohled nad institucemi  

o zjištěných nedostatcích v činnosti těchto institucí. Bude se tak jednat především o Českou 

národní banku působící podle ustanovení § 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jako 

dohledový orgán pro oblast finančního trhu.  

Vedle výše uvedeného informuje finanční arbitr také o právu na právní pomoc a neexistenci 

povinnosti zastoupení v řízení, a to pouze účastníky řízení a vhodným způsobem. S ohledem  

na skutečnost, že veškeré zbylé informace jsou uveřejněny na webových stránkách Kanceláře 

finančního arbitra, není nijak překvapující, že jich bylo využito jako primárního sdělovacího 

prostředku i v tomto případě. V důsledku toho dochází k včasnému informování širšího okruhu 

osob než pouze účastníků řízení, kterými se spotřebitelé, jímž je především tato úprava  

ku prospěchu, stávají až se zahájením řízení.  

3.2.2 Informační povinnost ve vztahu k neomezenému okruhu subjektů 

Zbývající části ustanovení okruh subjektů informační povinnosti naopak nijak nezužují a lze 

je dále rozdělit podle způsobu, respektive formy jejich uveřejnění.  

První tři odstavce jsou věnovány obsahu a některým dalším podrobnostem vztahujícím  

se k takzvané výroční zprávě o činnosti finančního arbitra (dále jako „výroční zpráva“).  

Ta je každoročně, nejpozději do konce června roku následujícího, zpřístupňována na webových 

stránkách finančního arbitra a na žádost také na trvalém nosiči dat. Co se týče obsahové stránky, 

z demonstrativního výčtu obligatorně uváděných informací představují více než polovinu data 

vztahující se k probíhajícím řízením58. Zbývající část výroční zprávy potom tvoří informace  

o spolupráci arbitra s obdobnými orgány mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v jiných 

státech (viz výše), popis některých vybraných projednávaných sporů a informace o systémových, 

 
58  Počet zahájených a ukončených řízení včetně procentního podílu zastavených řízení a jejich průměrná délka. 
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případně závažných problémech, které jsou příčinou vzniku sporů. Účelem zveřejňování závěrem 

uvedených informací je snaha předcházet opakování stejný koncepčních chyb napříč jednotlivými 

institucemi, respektive alespoň zmírnění jejich dopadů na spotřebitele59. Obdobná povinnost 

předložit zprávu o své činnosti je upravena také v posledním odstavci ustanovení § 5 ZFA, 

nicméně tato se od výroční zprávy podle ustanovení § 21 ZFA zásadně odlišuje minimálně ve dvou 

věcech. Zaprvé okruhem subjektů, kterým je tato zpráva určena, což je v tomto případě pouze 

vláda a Poslanecká sněmovna. Na rozdíl od vlády však Poslanecká sněmovna žádné pravomoci  

ve vztahu k finančnímu arbitrovi od poloviny roku 2011 nemá. Důvodová zpráva k novele z roku 

2011 pouze stručně konstatuje zachování této povinnosti vůči dolní komoře Parlamentu, aniž  

by tuto skutečnost jakkoliv zdůvodnila, a tak na ní zřejmě může být nahlíženo jako na pozůstatek 

původní úpravy60 bez hlubšího smyslu. Pokud však tato část ustanovení nemá jakéhokoliv reálného 

významu, neexistuje důvod jejího ponechání jako součásti platné právní úpravy a v rámci další 

novelizace by měla být vypuštěna. Dalším rozdílem odlišující tuto zprávy od klasické výroční 

zprávy je zkrácení doby na vypracování zprávy o 3 měsíce, kdy tato musí být předložena oběma 

uvedeným orgánům nejpozději do konce března následujícího roku. Co se týče obsahu zprávy  

o činnosti, rozšiřuje ho § 5 ZFA oproti § 21 ZFA jednak o informaci o nákladech vynaložených 

na zajištění výkonu činnosti, nicméně tato je pravidelnou součástí také zveřejňovaných výročních 

zpráv navzdory absenci přímo uložené povinnosti, a jednak o zveřejnění informací o všech 

projednávaných sporech, nikoliv jen o vybraných.  

Další demonstrativní výčet informací poskytovaných finančním arbitrem prostřednictvím 

webových stránek obsahuje sedmý odstavec. V tomto případě se jedná převážně o údaje vztahující 

se k institutu finančního arbitra jako takového, jeho postavení, pravomoci nebo týkající  

se procesních pravidel a zčásti se překrývají s informacemi, které je finanční arbitr povinen 

zveřejňovat podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   

Význam informační povinnosti lze spatřovat v zajištění sekundárním právem Evropské unie 

vyžadované transparentnost činnosti orgánů mimosoudního řešení sporů. 

 
59  Důvodová zpráva k návrhu zákona o finančním arbitrovi. 
60 WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5. Str. 243. 
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3.3 Povinnost mlčenlivosti 

Poslední hmotněprávní povinností podle zákona o finančním arbitrovi je povinnost 

mlčenlivosti o skutečnostech, které se finanční arbitr dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, 

přičemž takové povinnosti ho může zbavit pouze vláda. S ohledem na již zmíněné ustanovení  

§ 4 odst. 4 ZFA se toto ustanovení vztahuje také na zástupce finančního arbitra. Zaměstnancům 

finančního arbitra ukládá obdobnou povinnost ustanovení § 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce, 

na který přímo odkazuje také ustanovení § 12 odst. 8 ZFA.  

  



34 

 

4 Řízení před finančním arbitrem 

Hlavní činností finančního arbitra je, jak již bylo řečeno, rozhodování soukromoprávních 

spotřebitelských sporů z oblasti finančního práva. Primárním předpisem, kterým se proces řídí,  

je vcelku očekávatelně zákon o finančním arbitrovi. Ten obsahuje vlastní, nicméně stručnou, 

právní úpravu procesu, a proto podpůrným předpisem zvolil zákonodárce správní řád, podle 

kterého se v řízení před finančním arbitrem podle ustanovení § 24 ZFA postupuje, nestanoví-li 

zákon o finančním arbitrovi jinak61. Novela provedená zákonem č. 57/2006 Sb. s účinností  

od 1. 2. 2016 odstranila z tohoto ustanovení problematické slovo „přiměřeně“62. Nevýhodou 

původní úpravy byly vysoké nároky na subjekt, který měl normu odkazující na „přiměřené“ užití 

jiného předpisu aplikovat. V této souvislosti bylo totiž nutné vyhodnotit, která ustanovení 

správního řádu jsou v souladu s charakterem, účelem a celkovou koncepcí řízení před finančním 

arbitrem a lze je tak v případě chybějící úpravy použít. Takové hodnocení však nebylo účelné 

provádět předem, když se pravděpodobně bude lišit případ od případu, na druhou stranu jakási  

ad hoc aplikace, respektive nepoužití jiného právního předpisu odporovalo principu právní jistoty. 

Vhodnějšími se tak jevily principy umožňující vytvoření podmínek pro předvídatelnou aplikaci 

předpisů v rámci řízení před finančním arbitrem, ať už by se mělo jednat o delegaci,  

nebo subsidiaritu. Zákonodárce nakonec zvolil druhý z uvedených principů bez jeho omezení 

v podobě slova „přiměřeně“. 

4.1 Zahájení řízení 

 Řízení před finančním arbitrem lze zahájit výhradně na návrh, přičemž tento je podle 

ustanovení § 8 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 ZFA oprávněn podat pouze spotřebitel. Zákon  

o finančním arbitrovi neobsahuje vlastní definici spotřebitele od 1. 1. 201463, kdy došlo  

 
61  Přestože by se vzhledem k soukromoprávnímu základu sporu jevila vhodnější subsidiarita občanského soudního 

 řádu, charakteru finančního arbitra, který má o takovém sporu rozhodovat, přiléhá více právní úprava správního 

 řádu, kterou zákonodárce nakonec upřednostnil. 
62  Výkladem tohoto pojmu a jeho odlišení od správním řádem rovněž užívaného termínu „obdobně“ se zabýval 

autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D., který sepsal 

metodickou pomůcku pro přípravu návrhů právních předpisů. V rámci její třetí části pak konstatoval, že slova 

„přiměřeně“ má být užíváno v případě, kdy se určité vztahy nemají řídit jinou právní úpravou, v tomto případě 

správním řádem, v plném rozsahu nebo mají-li se řídit jen některými částmi této právní úpravy. Naproti tomu při 

odkazu na právní úpravu, jíž se má určitý právní předpis řídit v plném rozsahu, se užívá slova „přiměřeně“. 
63  Ustanovení § 3 odst. 3 ZFA účinné do konce do konce roku 2013 definovalo spotřebitele o něco stručněji, nicméně 

velmi obdobně jako nynější právní úprava, když považovalo za spotřebitele každou fyzickou osobu, která nejedná 

v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
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ke sjednocení terminologie pro sféru hmotného soukromého práva v občanském zákoníku.  

Podle ustanovení § 420 občanského zákoníku se tak spotřebitelem rozumí „každý člověk, který 

mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“. V důsledku výše uvedených ustanovení 

je tedy vyloučeno nejen zahájení řízení ex offo, ale také podání návrhu samotnou institucí, která  

se svých práv může domáhat pouze u soudu64. Právní úprava, podle které je návrh na zahájení 

řízení oprávněn podat pouze klient proti instituci, zcela odpovídá koncepci evropské právní úpravy 

mimosoudního řešení sporů, jejímž účelem je právě ochrana spotřebitele jakožto slabší smluvní 

strany. Navrhovatel je pak stejně jako instituce, proti níž návrh směřuje, účastníkem řízení. 

 Návrh není podle ustanovení § 9 ZFA přípustný ve čtyřech různých případech. Jmenovitě  

se jedná o situaci, kdy finanční arbitr nemá pravomoc spor rozhodnout, protože nenáleží do jeho 

působnosti, a dále o existenci překážky litispendence nebo věci rozhodnuté, ať už tak učinil sám 

finanční arbitr, soud nebo rozhodčí orgán. V případě naplnění kteréhokoliv z důvodů 

nepřípustnosti návrhu nemůže finanční arbitr řízení vůbec zahájit65, a pokud takové skutečnosti 

zjistí až po zahájení řízení, je podle ustanovení § 14 písm. a) ZFA povinen takové řízení usnesením 

zastavit. Bezesporu tak musí učinit v případě, kdy taková skutečnost nastala v době před zahájením 

řízení, tedy pokud byl návrh od počátku nepřípustný, nicméně finanční arbitr získá povědomí  

o tomto faktu až v průběhu řízení. Otázkou však zůstává, zda je tak povinen učinit  

i za předpokladu, že taková skutečnost nastala až po zahájení řízení. Důvod nepřípustnosti návrhu 

spočívající v již zahájeném řízení před soudem totiž může vzniknout i v průběhu řízení před 

finančním arbitrem, pokud se navrhovatel později obrátí se stejnou věcí také na soud. Někteří 

autoři jsou toho názoru, že v takovém případě vzniká překážka litispendence a finanční arbitr  

by měl již zahájené řízení zastavit i v případě, že žaloba k soudu byla podána později66. S těmito 

 
64  S ohledem jednak na již zmíněnou od konce roku 2016 účinnou úpravu znemožňující uzavření rozhodčí smlouvy 

mezi spotřebitelem a podnikatelem, jednak charakter ostatních subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů umožňujících podání návrhu na zahájení řízení pouze spotřebiteli.  
65 Srov. SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.  

 ISBN 978-80-7400-091-1. Str. 27; na druhou stranu by mělo s ohledem na absenci ustanovení o okamžiku zahájení 

 řízení toto být za subsidiárního použití správního řádu zahájeno již okamžikem dojití návrhu, tudíž i v takovém 

 případě by měl finanční arbitr již zahájené řízení zastavit, byť tomu dikce ustanovení § 14 ZFA neodpovídá; srov. 

 KADEČKA, Stanislav a Michal VLASÁK. Řízení před finančním arbitrem. Právní fórum. ASPI, 2006, (5), str. 

 161. 
66  Tento názor je opírán o domněnku, že projednání sporu před soudem má přednost před projednáním sporu u 

 finančního arbitra, kde je zvýrazněna funkce finančního arbitra jako smírčího orgánu; srov. KADEČKA, Stanislav 

 a Michal VLASÁK. Řízení před finančním arbitrem. Právní fórum. ASPI, 2006, (5), str. 161; ke stejnému závěru 

 dochází i s odkazem na výše uvedené autory také SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi. Komentář.  
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závěry se neztotožňují autoři komentáře k zákona o spotřebitelském úvěru, podle kterých  

„by taková interpretace fakticky způsobila, že strana, která by došla k závěru, že se řízení před 

finančním arbitrem vyvíjí v její neprospěch, mohla kdykoli způsobit zastavení tohoto řízení 

podáním návrhu u soudu, a protože podle § 9 písm. c) FinArb zakládá předchozí řízení před 

finančním arbitrem nepřípustnost návrhu v téže věci, dokonce znemožnit projednání nového 

návrhu v téže věci před finančním arbitrem poté, co případně vezme svůj návrh k soudu zpět“. 

Taková právní úprava, která by zakládala možnost zablokovat řízení u finančního arbitra  

by podle nich zcela popírala smysl účinného a efektivního řízení před subjektem mimosoudního 

řešení spotřebitelského sporu, v důsledku čehož by také odporovala zcela jednoznačného 

požadavku evropských směrnic. Vzhledem k tomu, že první z uvedených pohledů na věc není 

jakýmkoliv způsobem právně ani logicky podepřen, nezbývá než se přiklonit k velmi dobře 

odůvodněnému závěru, že podání žaloby k soudu po zahájení řízení před finančním arbitrem v téže 

věci nebude mít za následek tohoto zastavení řízení, a naopak by mělo dojít k zastavení řízení před 

soudem67. 

 Stejně jako na základě podání žaloby k soudu má podání návrhu na zahájení řízení před 

finančním arbitrem ve vztahu za následek stavení běhu promlčecí lhůty. Ustanovení  

§ 8 odst. 2 ZFA zde znovu implicitně odkazuje na úpravu občanského zákoníku. Stejně jako 

v případě podání žaloby bude nezbytným předpokladem pro stavení promlčecí lhůty řádné 

pokračování v již zahájeném řízení, kdy účelem této podmínky má být zamezení umělého 

prodlužování promlčecí lhůty bez zájmu o vydání rozhodnutí v meritu věci. Po odpadnutí překážky 

v podobě probíhajícího řízení by pak měl podle ustanovení § 652 občanského zákoníku pokračovat 

běh promlčecí lhůty s tím, že uplyne nejdříve za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu běžet.  

Za odstranění překážky však nelze považovat ukončení řízení na základě nemeritorního rozhodnutí 

o jeho zastavení, ať už na základě zpětvzetí návrhu na zahájení řízení68 nebo z jiného důvodu podle 

 
 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-091-1. Str. 27. Právní úprava, která by explicitně 

 upřednostňovala soudní řízení však existovala pouze do roku 2006, z čehož lze usuzovat, že záměrem 

 zákonodárce bylo tuto úpravu změnit, a to i vzhledem k tomu, že takto více odpovídá požadavkům evropského 

 práva, který soudní i alternativní řešení spotřebitelských sporů staví na roveň, respektive druhý z uvedených 

 způsobů dokonce vyzdvihuje a upřednostňuje. 
67 WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5. Str. 252. 
68  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 1032/2014 ze dne 24. 9. 2014 podle kterého „je-li žaloba vzata 

 zpět, je na věc třeba z hlediska promlčení pohlížet tak, jako by řízení vůbec nebylo zahájeno, a tudíž ani nedošlo 

 ke stavení promlčecí doby“. 



37 

 

ustanovení § 14 ZFA69, protože v takovém případě nezačala promlčecí lhůta ani plynout. Uvedené 

ustanovení občanského zákoníku ale nebude využitelné ani v případě vydání meritorního 

rozhodnutí, na základě kterého vznikne překážka věci pravomocně rozhodnuté, v důsledku čehož 

se další existence promlčecí lhůty k uplatnění práva u orgánu veřejné moci stane bezpředmětnou. 

K totožnému závěru o bezúčelnosti ustanovení § 652 občanského zákoníku ve vztahu k řízení před 

finančním arbitrem lze dojít i za použití ustanovení § 653, podle kterého se taková lhůta přeruší  

a začne plynout znovu přiznáním práva v tomto případě nálezem finančního arbitra70.  

4.1.1 Obsahové náležitosti návrhu na zahájení řízení 

Stejně jako jiné procesní předpisy obsahuje i zákon o finančním arbitrovi výčet esenciálních 

obsahových náležitostí návrhu na zahájení řízení. Lze říci, že podobnost s civilním soudním 

řízením je zde zjevná, protože ustanovení § 10 ZFA stanovuje téměř totožné požadavky jako 

ustanovení § 79 občanského soudního řádu. Jmenovitě se jedná především o označení účastníků 

řízení71, vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů na podporu těchto tvrzení a označení, 

čeho se navrhovatel domáhá72. Vedle toho je navrhovatel povinen doložit doklad o tom, že instituci 

neúspěšně vyzval k nápravě stavu, o němž se domnívá, že neodpovídá právním předpisům73. 

Odpovídající podmínku předchozí výzvy zakotvuje v občanském soudním řádu ustanovení § 142a, 

byť s odlišným důsledkem hrozícího nepřiznání náhrady nákladů. V civilním soudním řízení tak 

předchozí výzva protistrany není nezbytně nutná, zatímco o dopadech její absence v řízení před 

finančním arbitrem lze diskutovat. Přestože někteří autoři považují takový požadavek za zcela 

neformální74, bude se muset jednat o nedostatek návrhu, na jehož existenci musí finanční arbitr 

podle ustanovení § 10 odst. 2 ZFA navrhovatele upozornit a spolu s návrhem způsobu ho vyzvat 

 
69  Srov. VOJČÍK, Peter et al. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, 2008. ISBN 978–80-

8078-183-5. Str. 236. 
70  LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-

529-9. Str. 2277. 
71  Oproti zákonu o finančním arbitrovi stanoví občanský soudní řád přesný způsob, jakým mají být účastníci 

označeni. 
72  Účel obligatorního uvádění těchto skutečností se vzhledem k tomu, že finanční arbitr není vázán návrhem (viz 

 dále), rozplývá a s určitostí lze tvrdit, že slouží navrhovatelem uvedené skutečnosti slouží pouze jako kompas 

 ukazující směr, kterým se má finanční arbitr při řešení sporu vydat, byť se může tento směr kdykoliv rozhodnout 

 změnit. 
73  K zakotvení takové podmínky řízení řešit vzniklý problém předně s institucí a až následně, pokud nedojde k přijetí 

oboustranně přijatelného řešení, se obracet na subjekt mimosoudního řešení sporu, vyzývá členské státy Směrnice 

o alternativním řešení spotřebitelských sporů. 
74 WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5. Str. 254. 
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k jeho odstranění. Ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) ZFA pak stanoví, že pokud navrhovatel ani 

přes výzvu arbitra v patnáctidenní, případně na jeho žádost prodloužené lhůtě nedostatky v návrhu 

neodstraní, je finanční arbitr povinen řízení zastavit75. Závěr o neformálnosti požadavku  

na takzvanou předchozí reklamaci u instituce tak nemá v zákoně oporu, když v případě jeho 

nedodržení hrozí navrhovateli vydání nemeritorního rozhodnutí o ukončení řízení. Zcela unikátní 

obsahová náležitost návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem se pak skrývá v ustanovení 

§ 10 odst. 1 pod písmenem f), podle kterého musí navrhovatel prohlásit jednak že nepodal v téže 

věci žalobu k soudu nebo rozhodčímu orgánu, kdy taková skutečnost by byla důvodem 

nepřípustnosti návrhu podle ustanovení § 9 ZFA, jednak že neuzavřel s institucí dohodu  

o mimosoudním vyrovnání a dále že si je vědom závaznosti nálezu. Smysl posledního uvedeného 

požadavku o závaznosti nálezu důvodová zpráva nijak nekomentuje a většinou odborníků  

je takové prohlášení považováno za zbytečné76 či dokonce nesmyslné77. Wachtlová a Slanina  

na druhou stranu upozorňují, že navzdory existenci principu ignorantia legis non excusat je třeba 

v řízení před finančním arbitrem počítat s tím, že jedinou skupinou oprávněnou k podávání návrhu 

jsou spotřebitelé, jejichž znalost právních předpisů je takových je ve většině případů omezená  

a požadavek na výslovné prohlášení tak může sloužit jako další prověření, že si je navrhovatel 

důsledků podání návrhu skutečně vědom78.  

Na tomto místě je současně vhodné uvést, že ustanovení 21 odst. 5 ZFA zakládá finančnímu 

arbitrovi povinnost pomoc navrhovateli také v souvislosti se zahájením, zejména při sepsání 

návrhu či jeho doplnění, pokud o to navrhovatel požádá. 

4.1.2 Formální náležitosti návrhu na zahájení řízení 

Co se týče podoby návrhu na zahájení řízení, ustanovení § 10 odst. 2 ZFA toliko stanoví,  

že je možné ho podat také na arbitrem vydaném formuláři, který musí být uveřejněn způsobem 

umožňující dálkový přístup. Jedná se o další způsob zjednodušení řízení pro spotřebitele  

 
75  Stejně tak musí finanční arbitr postupovat i v případě absence jakéhokoliv jiného obsahového požadavku podle  

§ 10 odst. 1 ZFA. 
76 SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.  

ISBN 978-80-7400-091-1. Str. 30. 
77  SMOLÍK, Petr. Finanční arbitr: rozhodčí, nebo správní řízení? In DVOŘÁK, Jan. Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. 

narozeninám. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-057-2. 
78  WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5.  
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od samého počátku. Formulář obsahuje v bodech všechny podstatné náležitosti návrhu, a to včetně 

slovního popisu vedoucího spotřebitele k jeho správnému vyplnění a podání. Vyplněný  

a podepsaný formulář je nutné doručit na adresu kanceláře osobně, poštou nebo v nepříliš častém 

případě, že spotřebitel disponuje zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou  

je možné využít také emailovou korespondenci, respektive doručení datovou zprávou.  

Vedle formuláře je možné zvolit cestu prostřednictvím takzvaného „Průvodce podáním 

návrhu“79. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že v tomto případě není nutné zasílat přílohy poštou spolu 

s návrhem, ale postačí jejich nahrání v elektronické podobě s tím, že finanční arbitr si tyto 

s návrhem sám spojí. Toto může představovat velkou výhodu obzvláště v případě většího množství 

důkazních materiálů nebo velkému rozsahu některého z nich80. Navrhovatel samozřejmě není 

povinen zvolit si jednu z výše uvedených možností, byť jejich využití lze jen doporučit vzhledem 

k tomu, že vedou spotřebitele k eliminaci nedostatků v návrhu. 

Zákon o finančním arbitrovi však nestanoví, zda je možné návrh podat pouze v písemné, 

nebo také ústní formě. S ohledem na absenci takového ustanovení bude nutné postupovat podle  

§ 24 ZFA a hledat odpověď ve správním řádu, přičemž podle ustanovení § 37 odst. 4 správního 

řádu je obecně možné učinit podání ústně do protokolu. Ve vztahu k žádosti, na základě které  

je možné zahájit správní řízení, pak nestanoví správní řád jinak. Z toho lze dovodit, že i řízení před 

finančním arbitrem lze zahájit na základě návrhu, který spotřebitel učiní ústně do protokolu,  

byť takovou možnost speciální právní úprava výslovně neuvádí a nezmiňuje se o ní na svých 

webových stránkách ani finanční arbitr. 

4.2 Zásady a procesní povinnosti v řízení podle zákona o finančním arbitrovi 

Ustanovení § 12 ZFA upravuje některé zásady, respektive procesní práva a povinnosti  

v řízení před finančním arbitrem81. První odstavec obsahuje hned několik procesních povinností 

uložených přímo finančnímu arbitrovi, a to rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 

nestranně, spravedlivě, bez průtahů a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.  

 
79  Viz příloha č. 2 - Průvodce podáním návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem; obdobně lze využít i 

„Průvodce doplněním návrhu“. 
80  V oblasti pojištění se bude jednat zejména o pojistné podmínky běžně dosahujících rozsahu několika desítek 

stránek.  
81  Níže bude v této kapitole pojednáno o obsahu tohoto ustanovení, tedy pokud není uvedeno jinak, jedná se o odkazy 

na ustanovení § 12 ZFA. 
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4.2.1 Zásada rychlosti řízení 

Nejvíce pozornosti by mělo být věnováno zásadě rychlosti řízení, která odráží jeden 

z hlavních požadavků sekundárního práva na mimosoudní řešení sporů – rychlou a efektivní 

nápravu porušení práv nebo odstranění nežádoucího stavu nejistoty spotřebitele jakožto prvek 

odlišující takové alternativní řízení od řízení před soudy. Vzhledem k tomu, že finanční arbitr  

je povinen informovat o délce probíhajících řízení ve výroční zprávě, lze tyto údaje snadno získat 

a porovnat je se statistikami Ministerstva spravedlnosti o délce řízení před civilními soudy.  

Ve výroční zprávě za rok 2018 finanční arbitr uvádí, že délka řízení se pohybuje okolo čtyř měsíců 

u jednodušších případů, deset až dvanáct měsíců u těch složitějších a ve zvlášť složitých případech, 

kterých je podle něj většina, trvá řízení ještě déle. Přesnější čísla však nejsou obsahem výročních 

zpráv.  

Na druhé straně Ministerstvem spravedlnosti vydaná Výroční statistická zpráva českého 

soudnictví za rok 2018 vykazuje průměrnou délku soudního řízení před civilním soudem  

276 dní, tj. zhruba 9 měsíců82. Současně lze z této zprávy vyčíst klesající trend od roku 2014  

za současného mírného poklesu napadlých a obživlých případů v těchto letech. Naproti tomu délka 

řízení před finančním postupně narůstá zejména u složitějších případů, kde z původních šesti 

měsíců83 dosahuje průměrná doba trvání řízení až dvojnásobku. Pravděpodobnou příčinou bude 

neustálé rozšiřování působnosti finančního arbitra za současného zvyšování nápadu nových 

případů s ohledem na vzrůstající povědomí veřejnosti o existenci a zejména finanční výhodnosti 

tohoto institutu. Nepříznivým důsledkem pak vedle pomalého, a tudíž neefektivního poskytování 

ochrany spotřebitelským subjektivním právům může být také zvýšený počet podaných žalob  

na ochranu proti nečinnosti finančního arbitra, a s tím spojené úhrady nákladů řízení v případech, 

kdy soud dá za pravdu žalobci. Vzhledem k uvedeným negativním dopadům na spotřebitele i státní 

rozpočet, z něhož je činnost finančního arbitra financována, by bylo vhodné v dohledné době 

přijmout nápravné opatření. Nabízí se s největší pravděpodobností pouze jedna možnost, kterou  

je výraznější navýšení počtu odborných pracovníků, čímž by mělo dojít ke zrychlení a zefektivnění 

rozhodovací činnosti, na druhé straně ale také k většímu zatížení státního rozpočtu. Nepřímým 

 
82  Ministerstvo spravedlnosti ČR. České soudnictví 2018: Výroční statistická zpráva [online]. 2019 [cit. 2020-05-

22]. Dostupné z: https://justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2018_vyrocni_stat_zprava.pdf 

/7a0eb503-6fd7-4b70-b31f-882398651520. 
83  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015 [online]. Praha, červen 2016, 

[cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/vyrocni-zprava-o-cinnosti-financniho-

arbitra-za-rok-2015_1.pdf. Str. 14.  
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řešením by mohlo být také již nastíněné zavedení finanční participace ze strany spotřebitele 

vedoucí pravděpodobně k poklesu napadnuvších případů a menší zátěži finančního arbitra.  

4.2.2 Zásada nestrannosti a nezávislosti finančního arbitra 

Stejně jako jiné předpisy upravující podmínky výkonu veřejné moci obsahuje i zákon  

o finančním arbitrovi zásadu nestranného rozhodování. Nestrannost je spolu s nezávislostí tradičně 

spojována především s mocí soudní, kde lze požadavky na tyto zásadní atributy spravedlivého 

procesu pohlížet jako na obecné právní principy aplikovatelné i v případě, že by určitý procesní 

předpis například v důsledku legislativního opomenutí jejich výslovnou úpravu a důsledky 

neobsahoval84. U orgánů moci výkonné je však princip nezávislosti až na výjimky v podobě 

takzvaných nezávislých správních úřadů, o jejichž nezávislosti by se však rovněž dalo 

polemizovat, především vzhledem k vysokému stupni hierarchizace v podstatě nemyslitelný85. 

Hybridnost institutu finančního arbitra jakožto správního orgánu lze tedy spatřovat také v tom,  

že je s ohledem na jeho pravomoc závazným způsobem rozhodovat o soukromoprávním sporu 

osob v určitém ohledu třeba přiblížit se nárokům kladeným na soudní proces dokumenty nejvyšší 

právní síly nejen na vnitrostátní, ale i na mezinárodní úrovni. V důsledku toho zakotvuje 

ustanovení § 5 ZFA výslovně také požadavek na nezávislý výkon funkce finančního arbitra.  

Co se týče principu nestrannosti, jeho použitelnost a aplikace na správní orgány je naproti tomu 

jistým způsobem očekávána, a to navzdory tomu, že ji článek 36 Listiny základních práv a svobod  

(dále jen „Listina“) stejně jako nezávislost vyžaduje výslovně pouze ve vztahu k soudům. Ústavní 

soud však za použití teleologického a extenzivního výkladu dovodil, že požadavek nestrannosti 

lze rozšířit i na jiné, článkem 36 Listiny explicitně nejmenované orgány, a to vzhledem k účelu 

ustanovení, kterým je vymezení základních principů spravedlivého řízení obecně86. Zákon  

o finančním arbitrovi však přesto staví na jisto, že finanční arbitr má být při svém rozhodování 

neutrální. Tím však vzhledem k některým spotřebitele procesně zvýhodňujícím ustanovením 

tohoto předpisu87 staví finančního arbitra a jeho zaměstnance před nelehký úkol spočívající  

 
84  ČERNÍN, Karel. Úvahy o nestrannosti úředního rozhodování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015,  

č. 4 [cit. 2020-05-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5272. Str. 342. 
85  POUPĚROVÁ, Olga. Nezávislé správní úřady. Správní právo. 2014, 47(4), str. 215. 
86  Toho času přelomové rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. II.ÚS 1062/08 ze dne 25. 6. 2009. 
87  Srov. ustanovení § 12 odst. 3 ZFA (viz dále) a především § 21 odst. 5 ZFA. 
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v hledání rovnováhy mezi nestranností a zjednodušováním řízení pro spotřebitele jakožto slabší 

stranu.  

4.2.3 Zásada podmíněné písemnosti88 

 Druhý odstavec uvedeného ustanovení umožňuje, aby v řízení, které je jinak písemné, 

nařízení ústního jednání. Finanční arbitra tak může učinit buď na návrh některého z účastníků, 

nebo z vlastního podnětu, pokud to uzná za vhodné. Ústní jednání je však třeba odlišovat od podání 

ústního vysvětlení, které je finanční arbitr oprávněn vyžadovat po účastnících řízení podle pátého 

odstavce stejného ustanovení. Rozdíl spočívá zejména v tom, že oproti soudnímu jednání se podání 

ústního vysvětlení účastní pouze spotřebitel, nebo pouze instituce, v obou případech za přítomnosti 

jednoho či více odborných pracovníků Kanceláře finančního arbitra. Z podání ústního vysvětlení 

se pak pořizuje protokol, který je po podpisu zúčastněných osob součástí spisu.  

4.2.4 Zásada nevázanosti návrhem a aktivní opatřování důkazů 

Zásadou, kterou se řízení před finančním arbitrem pravděpodobně nejvíce odlišuje  

od soudního řízení, je v odstavci třetím zakotvená nevázanost návrhem na zahájení řízení.  

Zatímco ve sporném soudním řízení rozhoduje soud v souladu s dispoziční zásadou  

až na výjimky89 pouze o předmětu řízení vymezeném účastníky v návrhu na zahájení řízení, 

případně změněném na základě dalších dispozičních úkonů, podle třetího odstavce finanční arbitr 

naopak vázán návrhem vůbec není. Přestože se jedná o jedno z nejkontroverznějších ustanovení, 

které finančnímu arbitrovi umožňuje téměř bezmezně rozhodovat o veškerých do jeho působnosti 

spadajících právech a povinnostech mezi spotřebitelem a institucí, odborná veřejnost se tímto 

tématem až na zanedbatelné množství závěrečných prací90 téměř nezabývá. Více informací nelze 

vyčíst ani z důvodové zprávy a interpretaci tohoto ustanovení lze provést jen s velkými obtížemi. 

Po provedení gramatického výkladu skutečně nelze nalézt žádné hranice, které by finančního 

arbitra limitovaly v tom, aby mohl rozhodnout v podstatě o jakémkoliv právním vztahu mezi 

 
88  Srov. SMOLÍK, Petr. Finanční arbitr: rozhodčí, nebo správní řízení? In DVOŘÁK, Jan. Pocta Jiřímu Švestkovi  

k 75. narozeninám. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-057-2. 
89  Podle ustanovení § 153 odst. 2 občanského soudního řádu může soud překročit návrhy účastníků a přisoudit něco 

jiného nebo více, než bylo požadováno pouze za předpokladu, že hmotněprávní předpis stanoví určitý způsob 

vypořádání vztahu mezi účastníky (např. zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podle ustanovení § 1143 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
90  Srov. SVĚRÁKOVÁ, Jana. Vybrané problémy právní úpravy sporného správního řízení [online]. Brno, 2018  

[cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/c8mi0/RIGOROZNI_PRACE.pdf. Rigorózní práce. Právnická 

fakulta Masarykovy univerzity.  
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navrhovatelem a institucí91. Celkové znění a účel zákona o finančním arbitrovi spočívající  

ve zvýhodňování spotřebitele jako slabší strany pak úvahu o možnosti bezmezného rozhodování 

spíše podporuje, než vyvrací.  

Kromě nejasného rozsahu a zjevné zneužitelnosti ustanovení však toto odporuje i základní 

obecné zásadě ovládající sporné řízení před jakýmkoliv orgánem veřejném moci, tedy zásadě 

dispoziční, jejíž součástí je tradičně nejen dispozice řízení, ale také dispozice předmětem řízení92. 

Pokud je spotřebitel jedinou osobou, na jejíž návrh může být řízení před finančním arbitrem 

zahájeno a v případě jeho zpětvzetí také ukončeno, má být také on tím, kdo vymezí předmět 

takového řízení. Lze namítat, že spotřebitel není povětšinou osobou právně znalou a nemusí být 

v řízení zastoupen, nicméně právě tuto skutečnost má vyvážit ustanovení § 21 odst. 5 ZFA, podle 

kterého je finanční arbitr povinen poskytnout spotřebiteli na jeho žádost pomoc v souvislosti  

se zahájením řízení, zejména se sepsáním, podáním nebo doplněním návrhu. Při existenci 

takového ustanovení se zásada nevázanosti návrhem jeví jako nepřiměřeně prospotřebitelská  

a vzhledem k existenci výše uvedené povinnosti finančního arbitra o pomoci navrhovateli 

neodůvodněná a nadbytečná. Na druhou stranu je taková právní úprava v souladu s požadavky 

evropského práva, respektive mu neodporuje.  

V souvislosti se zásadami ovládajícími sporné řízení je vedle dispoziční zásady nutné zmínit 

také problematiku aktivního opatřování důkazů příhodně zakotvenou ve stejném ustanovení jako 

je zásada nevázanosti návrhem. Sporné řízení je totiž spojeno nejen s dispoziční, ale také 

s projednací zásadou, a to nejen v civilním procesu, ale byť v nečisté podobě také v procesu 

správním. Podle ustanovení § 141 odst. 4 správního řádu vychází správní orgán přednostně 

z účastníky navržených důkazů, a teprve v případě, že navržené důkazy nepostačují ke zjištění 

stavu věci, může správní orgán provést i důkazy jiné93. Oproti této kombinaci projednací  

a vyšetřovací zásady s preferencí první zmíněné však zákon o finančním arbitrovi výrazně oslabuje 

důkazní povinnost navrhovatele nejen dominující inkviziční zásadou, ale současným zakotvením 

 
91  Přestože uvedené ustanovení hovoří o nevázanosti návrhem, bylo by absurdní uvažovat o tom, že by finanční arbitr 

mohl rozhodnout o právním vztahu mezi navrhovatelem a jinou než v návrhu označenou institucí. Vzhledem 

k tomu, že je výklad této sporné zásady velmi nejednoznačný, nelze však bezpečně vyloučit ani takovou variantu. 
92  ŠLEJHAROVÁ, Markéta. Problematika diferenciace sporného a nesporného řízení. Právní rozhledy. 2019, 27(9), 

str. 322. 
93  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4. Str. 750-751. 
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povinnosti osob poskytnout finančnímu arbitrovi vysvětlení a v případě instituce také dokumentaci 

(viz níže). 

Obě uvedené zásady jsou charakteristické pro nesporné civilní řízení, respektive správní 

řízení, jehož účelem je však oproti spornému řízení úprava právních vztahů ve veřejném zájmu. 

Tím je také odůvodněna větší angažovanost subjektu, který v takovém řízení rozhoduje. Naproti 

tomu ve sporném řízení se určitá osoba dovolává ochrany svého práva ve vztahu k jiné osobě  

a celému procesu tak dominuje soukromý zájem. Finanční arbitr by jakožto nestranný subjekt 

rozhodující o takovém sporu neměl mít v podstatě bezmeznou možnost určovat, o čem vlastně 

bude rozhodovat. S ohledem na neodůvodněnost odchýlení se od tohoto standardu by bylo vhodné 

změnit znění ustanovení o nevázanosti finančního arbitra návrhem tak, aby došlo k omezení 

extenzivního výkladu a eliminaci možnosti zneužívání tohoto ustanovení.  

4.2.5 Povinnost poskytnout vyjádření a dokumentaci 

Stejně jako aktivní opatřování důkazů ze strany finančního arbitra, ulehčuje navrhovateli 

významným způsobem situaci také povinnost osob, které musí podle šestého a devátého odstavce 

na výzvu finančního arbitra musí poskytnout své vyjádření, aniž by nesly klasickou povinnost 

tvrzení a důkazní. Fyzické a právnické osoby, které nejsou účastníky řízení, může taková 

povinnost tížit zřejmě pouze v tom smyslu, že jsou nuceni věnovat čas a energii přípravě vyjádření 

k věci, na jejichž vyřešení většinou nemají zájem. Oproti tomu instituci, o jejichž právech  

a povinnostech je v řízení přímo rozhodováno, je pod sankcí pořádkové pokuty je přikázáno,  

aby vedle důkazů na podporu svých tvrzení předkládala také důkazy ve prospěch navrhovatele. 

Nedochází tím však k obrácení důkazního břemene94, protože instituce nemusí prokazovat 

neexistenci nároku navrhovatele. Instituce však nesmí zůstat činná jen v tom směru, že bude 

vyvracet tvrzení navrhovatele a předkládat protidůkazy, což by beze všeho bylo možné v civilním 

soudním řízení. Existence tohoto ustanovení je v důvodové zprávě ospravedlněna tím,  

že některými důkazy disponuje z povahy věci pouze instituce a jejich nepředložení by mohlo vést 

k nemožnosti zjistit skutkový stav. Ve vztahu k takovému odůvodnění nelze než dát zákonodárci 

za pravdu, na druhou stranu to však nevysvětluje rozsah povinnosti, který je daleko širší,  

než by bylo podle uvedené úvahy nutné. Většinou dokumentů totiž i s ohledem na zákonné 

 
94  Jako je tomu například v takzvaných diskriminačních sporech podle ustanovení § 133a občanského soudního řádu. 
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povinnosti instituce95 musí disponovat také spotřebitel, přičemž jejich převzetí povětšinou 

dokonce stvrzuje svým podpisem. Lze tak uzavřít, že právní úprava by takovou skutečnost měla 

reflektovat a zúžit rozsah povinnosti instituce překládat tvrzení a důkazy ve prospěch protistrany 

na podklady nezbytně nutné pro vydání rozhodnutí ve věci, k nimž navrhovatel vzhledem  

ke svému postavení neměl a nemá přístup96, protože ochranu spotřebitele nelze pojímat jako jeho 

ochranu před lehkomyslností a nezodpovědností97. 

4.2.6 Právo nahlížet do spisu  

 Obdobně jako i jiné procesní předpisy upravuje také zákon o finančním arbitrovi právo 

účastníků nahlížet do spisu spolu s právem obdržet kopie písemností do spisu založených. V praxi 

však nebývá toto právo příliš využíváno, a to vzhledem k tomu, že finanční arbitr na rozdíl  

od většiny soudů zpravidla zasílá účastníkům vyjádření protistrany včetně příloh, byť mu zákon 

žádnou takovou povinnost přímo neukládá. Výhody takového postupu lze spatřovat předně  

na straně účastníků řízení, kteří nejsou nuceni dojíždět do sídla finančního arbitra za účelem 

nahlédnutí do spisu pokaždé, kdy protistrana poskytne vyjádření98, a finanční arbitr pak na druhé 

straně nemusí personálně zabezpečovat nahlížení do spisu. Neméně významným dopadem je však 

také značné zrychlení řízení, což je ostatně, jak již bylo několikrát zmíněno, jedním z hlavním  

z účelů existence tohoto institutu.  

4.3 Další zásady vztahující se na řízení před finančním arbitrem 

Vedle zásad upravených přímo v zákoně o finančním arbitrovi se na finančního arbitra 

vztahují také základní zásady činnosti správních orgánů podle správního řádu, a to nejen podle 

ustanovení § 24 ZFA zakotvující subsidiární použitelnost tohoto obecného procesního předpisu, 

ale především na základě ustanovení § 177 správního řádu. To stanoví, že „základní zásady 

činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, 

kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto 

 
95  Jedná se kupříkladu o ustanovení § 2775 odst. 1 občanského zákoníku zakotvující povinnost instituce vydat 

pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy.  
96  Může jít například o záznam z jednání podle ustanovení § 79 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a 

zajištění, nicméně byť takový dokument bude významným podkladem pro vydání rozhodnutí ve sporu o existenci 

pojistné smlouvy, nutnost jeho doložení v řízeních s jiným předmětem sporu bude nejistá. 
97  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1201/2012 ze dne 20. 6. 2013. 
98  Nelze ponechat beze zmínky, že sídlo finančního arbitra je pouze v Praze, zatímco spory, k jejichž řešení a 

rozhodování je kompetentní, vznikají i v jiných městech a z různých koutů České republiky tak pocházejí i 

účastníci řízení. V důsledku tohoto postupu finančního arbitra jim tak nevznikají další náklady, které by vynaložili 

na cestování. 
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zásadám neobsahuje“, a přestože zákon o finančním arbitrovi některé zásady upravuje, nejedná se 

zcela jistě o vyčerpávající výčet, proto se ve zbytku užije zásad správního řádu. Vedle zásady 

legality se bude jednat také o zásadu zákazu zneužití pravomoci, podle které má správní orgán 

svou pravomoc uplatňovat pouze k těm účelům, ke kterým mu byla svěřena. Velký význam  

má zásada rovného postavení účastníků řízení při uplatňování svých procesních práv v řízení. 

Vedle, také v zákoně o finančním arbitrovi zakotvené, nestrannosti je zde explicitně stanoven 

požadavek na vyžadování plnění procesních povinností od všech účastníků řízení rovnou měrou. 

Rovnost procesního postavení je v řízení před finančním arbitrem zákonem modifikována  

ve prospěch spotřebitele, který má oproti instituci v řízení jisté výhody (viz výše). Ve zbytku  

se však finanční arbitr musí řídit touto obecně platnou zásadou, kdy kupříkladu podle ustanovení 

§ 12 odst. 5 ZFA má finanční arbitr vyžadovat předložení veškerých důkazů na podporu tvrzení 

od všech účastníků řízení. Další významnou zásadu upravuje ustanovení § 6 odst. 2 správního 

řádu, podle kterého má správní orgán postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. 

Ta může nalézt své uplatnění především ve vztahu k povinnosti poskytnout vyjádření  

a dokumentaci, jejíž rozsah by měl finanční arbitr s ohledem právě na zásadu hospodárnosti zvážit. 

4.4 Průběh řízení 

Po zahájení řízení a případném odstranění nedostatků v návrhu vyzve finanční arbitr 

v souladu se zásadami spravedlivého procesu99 k vyjádření i druhou stranu sporu, tedy instituci, 

proti níž návrh směřuje. Lhůta k poskytnutí vyjádření je ustanovením § 11 ZFA vyměřena jako 

patnáctidenní, nicméně může být na žádost instituce v odůvodněných případech i opakovaně  

o dalších patnáct dní prodloužena. Účelem poměrně krátké lhůty je snaha o zabránění zbytečným 

průtahům v řízení100. Obdobný institut lze nalézt také v občanském soudním řádu, který 

v ustanovení § 114b upravuje takzvanou kvalifikovanou výzvu. Zatímco důsledkem nevyjádření 

se ke kvalifikované výzvě je vydání rozsudku pro uznání a ztráta sporu ze strany žalovaného, 

v případě výzvy k vyjádření se k návrhu na zahájení řízení se bude jednat o neposkytnutí 

součinnosti, které může v případě naplnění podmínky ztěžování postupu v řízení vyústit v udělení 

pořádkové pokuty ve výši až 100 000 Kč, a to i opakovaně. Stejná pravidla o lhůtě a následcích 

 
99  Zejména audiatur et altera pars. 
100 SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.  

 ISBN 978-80-7400-091-1. Str. 32. 
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jejího nedodržení platí i pro vyjádření, jakož i předložení podkladů a dokumentace ze strany 

instituce v průběhu řízení101. Povinnost jisté součinnosti v řízení má, byť spíše pod sankcí 

zastavení usnesení řízení102, samozřejmě také navrhovatel. Další průběh řízení závisí  

na okolnostech případu, rozsahu návrhu a vyjádření instituce. V úvahu může vedle požadování 

vyjádření od osob, které nejsou účastníky řízení podle ustanovení § 12 odst. 9 ZFA, připadat také 

podání ústního vysvětlení nebo ústní jednání103. 

Vedle informací, které finančnímu arbitrovi výše uvedeným způsobem poskytnou 

navrhovatel, instituce a další fyzické a právnické osoby, zjišťuje finanční arbitr podle ustanovení 

§ 12a ZFA zákonem stanovené údaje z registrů, evidencí a seznamů uvedených v odstavci 1. Jedná 

se o registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel a cizinců, registr právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a také katastr nemovitostí. 

4.4.1 Jednací jazyk 

Významnou odlišnost oproti správnímu řádu lze spatřovat v jednacím jazyce. Zatímco řízení 

před správními orgány je podle ustanovení § 16 správního řádu vedeno v českém jazyce s tím,  

že účastníci mohou předkládat písemnosti a jednat i v jazyce slovenském, podle ustanovení  

§ 13 ZFA je řízení před finančním arbitrem vedeno buď v jazyce, ve kterém je sepsána smlouva 

mezi navrhovatelem s institucí, nebo v jazyce, ve kterém účastníci obvykle písemně jednali104. 

Náklady na případné tlumočení by pak nesla podle ustanovení § 18 odst. 1 ZFA instituce.  

Podle Wachtlové a Slaniny v situaci, že takové předpoklady bude splňovat více jazyků, náležel 

výběr jednoho z nich navrhovateli105. S tímto názorem se lze ztotožnit za předpokladu, že by ani 

jedním z jazyků nebyl jazyk český, protože v takovém případě by tak či tak nebylo možné vyhnout 

se vynaložení nákladů na tlumočení. Pokud by však bylo možné vést řízení v českém jazyce, 

protože v něm buď byla sepsána smlouva nebo v něm navrhovatel s institucí písemně jednal,  

bylo nutné zohlednit zásadu hospodárnosti a vyhnout se vzniku dalších zbytečných nákladů  

na straně instituce.  

 
101  Ustanovení § 12 odst. 6 ZFA. 
102  K možným důsledkům nesoučinnosti jednotlivých účastníků řízení viz kapitola 2.2.  
103  Blíže k tomu podkapitola 4.3.3. 
104  Za povšimnutí stojí dikce ustanovení § 13, která právo na řízení v jednom z uvedených jazyků přiznává pouze 

navrhovateli, nikoliv instituci. 
105  WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5. Str. 261. 
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4.4.2 Smírné řešení sporu 

Celé řízení má být s ohledem na ustanovení § 1 odst. 3 ZFA prostoupeno snahou finančního 

arbitra o smírné vyřešení sporu. Pod pojmem smír si lze představit jakousi dohodu nalézající 

kompromis mezi požadavky stran sporu106. Je otázkou, zda lze za smírné řešení sporu považovat 

také řízení, ve kterém navrhovatel vezme svůj návrh na zahájení řízení zpět na základě 

předběžného právního názoru finančního arbitra o neoprávněnosti návrhu107. V takovém případě 

totiž nedochází ke kompromisu, protože požadavky navrhovatele nejsou naplněny ani zčásti,  

ale k pouhému ukončení řízení nemeritorně namísto vydání zamítavého nálezu a dalo by se říct, 

že s největší pravděpodobností finanční arbitr pojímá ve svých výročních zprávách požadavek  

na smírné řešení sporu largo sensu. Uzavření smíru stricto sensu totiž navíc podléhá  

podle ustanovení § 141 odst. 8 správního řádu schválení správního orgánu, v tomto případě 

finančního arbitra. Vykonatelný smír je pak exekučním titulem a lze ho vymáhat ve vykonávacím 

řízení.  

4.5 Nemeritorní rozhodnutí 

Pokud finanční arbitr nerozhoduje ve věci samé, má jím vydané rozhodnutí formu usnesení. 

Zákon o finančním arbitrovi upravuje explicitně pouze usnesení, kterým se z taxativně 

stanovených důvodů zastavuje řízení.  

4.5.1 Usnesení o zastavení řízení podle ustanovení § 14 ZFA 

Vedle již zmíněné a popsané nepřípustnosti návrhu na zahájení řízení, neodstranění 

nedostatků v tomto procesním úkonu nebo jeho zpětvzetí, jsou důvodem pro obligatorní zastavení 

řízení také dvě další skutečnosti, které byly do zákona o finančním arbitrovi zavedeny novelou 

provedenou zákonem č. 378/2015 Sb., respektive zákonem č. 171/2018 Sb. S účinností 

od 1. 2. 2016 zastaví finanční arbitr řízení obligatorně v případě, kdy podaný návrh na zahájení 

řízení je zjevně bezdůvodný nebo šikanózní. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nové 

ustanovení, odborná literatura se k němu ještě nestihla vyjádřit, obdobné ustanovení se stejným 

účelem však lze od 1. 11. 2012 dohledat také v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon  

(dále jen „insolvenční zákon“) ve vztahu k insolvenčnímu návrhu. Podle ustanovení § 128a 

 
106  AZ Legal. Právní slovník: Smír.  [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://azlegal.cz/pravni-slovnik/smir/. 
107  Srov. Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 

2019, [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti 

_financniho_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 3.  
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insolvenčního zákona insolvenční soud insolvenční návrh odmítne v případě, že je zjevně 

bezdůvodný a současně v následujícím odstavci uvádí demonstrativní výčet skutečností,  

na základě kterých lze zjevnou bezdůvodnost návrhu dovodit. Na řízení před finančním arbitrem 

by bylo možné vztáhnout například situaci, kdy je podán formálně bezvadný návrh, ale pohledávky 

v něm uvedené neexistují108. Šikanózním návrhem lze pak nazvat takový návrh, který byl 

navrhovatelem podán pouze účelově a je jím zpravidla sledován nepoctivý záměr109. 

Druhým důvodem pro zastavení řízení pak může být obava, že by „řešení sporu svojí právní 

nebo skutkovou složitostí vážně ohrozilo účel řízení před arbitrem“. Oproti všem ostatním 

skutečnostem, na základě kterých má finanční arbitr povinnost zastavit řízení, je v tomto případě 

na jeho zvážení, zda tak učiní či nikoliv. V rozhodnutí je však přeci jen limitován, a to lhůtou  

60 dnů ode dne zahájení řízení110.  

K zavedení obou výše rozebraných důvodů zastavení řízení vedla zákonodárce snaha 

zabránit „zahlcení finančního arbitra spory, k jejichž řešení nedisponuje dostatečnými finančnímu 

či personálními kapacitami, u nichž by zanikala základní výhoda sporů řešených finančním 

arbitrem, tedy že tyto spory jsou řešeny rychle a efektivně“111, nicméně z výročních zpráv 

finančního arbitra vyplývá, že za 4 roky účinnosti ustanovení došlo k zastavení řízení z jiného 

důvodu než pro zpětvzetí, bezpředmětnost, nepříslušnost, nepřípustnost nebo nesoučinnost pouze 

v 7 případech. 

S ohledem na subsidiaritu správního řádu je nutné ve snaze o kompletní výčet důvodů pro 

zastavení řízení neopomenout ani tento obecný právní předpis. Ustanovení § 66 odst. 1 správního 

řádu rozšiřuje řadu důvodů o skutečnost, že navrhovatel zemřel, pokud v řízení nepokračují jeho 

právní nástupci, nebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká. Vedle toho dojde 

k zastavení také v případě, že se návrh stal zjevně bezpředmětným. S odkazem na tuto skutečnost 

zastavuje finanční arbitr řízení také v případech, kdy „instituce zcela uspokojila požadavky 

 
108 HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-691-3. Str. 449. 
109  KUBIZŇÁK, Jan. Šikanózní (dlužnický) insolvenční návrh. Právní prostor [online]. 2014 [cit. 2020-06-12]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/sikanozni-dluznicky-insolvencni-navrh. 
110  Ke stavení lhůty dochází v době ode dne doručení výzvy arbitra do dne odstranění nedostatků a ode dne doručení 

výzvy instituci podle ustanovení § 11 ZFA nebo podle ustanovení § 12 odst. 6 ZFA do dne, kdy instituce splní 

povinnost uloženou v uvedené výzvě. 
111  Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 378/2015 Sb. 
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navrhovatele a tuto skutečnost prokázala finančnímu arbitrovi, ale navrhovatel už svůj návrh 

nevzal zpět, neboť získáním finanční kompenzace pro něj věc skončila“112. 

4.5.2 Další usnesení podle správního řádu 

Vedle usnesení o zastavení řízení může finanční arbitr vydávat na základě ustanovení  

§ 24 ZFA i jiná usnesení, která jsou upravena ve správním řádu. Příkladem by mohlo být usnesení 

o ustanovení tlumočníka podle ustanovení § 16 správního řádu nebo usnesení, kterým se rozhoduje 

o námitce podjatosti úřední osoby, znalce nebo tlumočníka podle ustanovení § 14 správního řádu. 

4.6 Meritorní rozhodnutí 

V případě, kdy není řízení na základě některého z výše uvedených důvodů zastaveno  

a současně účastníci řízení nejsou ochotni přistoupit na smírné řešení sporu, rozhoduje finanční 

arbitr podle ustanovení § 15 ZFA odst. 1 ve věci samé nálezem. Vydání nálezu může předcházet 

seznámení stran sporu s předběžným právním posouzením. Finanční arbitr tak dle svých slov činí 

„tam, kde je to účelné a nárok spotřebitele oprávněný“113, přestože zákon o finančním arbitrovi 

povinnost vydání předběžného právního posouzení sporu neupravuje. Především s ohledem  

na zásadu předvídatelnosti rozhodnutí obsaženou v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu by však 

bylo vhodné zvážit zavedení povinnosti finančního arbitra seznámit účastníky řízení s předběžným 

právním posouzením ve všech případech a umožnila tak stranám sporu reagovat ještě před 

vydáním rozhodnutí ve věci samé.  

4.6.1 Lhůta pro vydání nálezu 

Nález vydává finanční arbitr ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy shromáždil všechny podklady 

potřebné pro rozhodnutí. Právě časový okamžik, od kterého lhůta pro vydání nálezu běží, se jeví 

v praxi velmi problematický114. Otázkou běhu počátku běhu lhůty pro vydání nálezu se již 

několikrát zabýval Nejvyšší správní soud, který zvláště vyloučil výklad finančního arbitra, podle 

kterého by se počátek lhůty pro vydání rozhodnutí odvíjel až od vyrozumění účastníků o tom,  

 
112 Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 16. 
113  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 8. 
114  Původní právní úprava účinná do 31. 1. 2016 vázala počátek běhu lhůty na zahájení řízení, což nečinilo jakékoliv 

výkladové obtíže, nicméně zákonodárce využil možnosti dané mu směrnicí o alternativním řešení sporů a lhůtu 

pro vydání rozhodnutí finančnímu arbitrovi v podstatě prodloužil tím, že posunul počátek jejího běhu. 



51 

 

že shromáždil veškeré podklady115. Takové řešení ponechávající určení okamžiku počátku běhu 

lhůty v gesci finančního arbitra by podle něj nejen neodpovídalo znění zákona, ale současně  

by způsobovalo prodlužování řízení, což by bylo v rozporu se zásadou jeho rychlosti.  Nejvyšší 

soud v této souvislosti uzavírá, že okamžik počátku běhu lhůty je objektivně zjistitelný a je spojen 

se shromážděním nezbytných podkladů v takovém rozsahu, aby na jejich základě mohl finanční 

arbitr učinit právní závěr o výsledku sporu (první fáze řízení), byť k samotnému právnímu 

posouzení má dojít až v době, kdy lhůta pro vydání rozhodnutí už běží (druhá fáze řízení).  

Za shromažďování podkladů dle mého názoru nelze považovat ani vyhledávání judikatury, které 

spadá do fáze právního posouzení a nelze se tak na něj odvolávat jako na důvod pro prodlužování 

první fáze řízení a oddalování počátku běhu lhůty pro vydání nálezu.  

Samotnou lhůtu lze přiměřeně, nejvíce však o dalších 90 dnů, prodloužit ve zvlášť složitých 

případech. Finanční arbitr má v takovém případě povinnost vyrozumět účastníky nejen o jejím 

prodloužení, ale také o její délce. Co se týče samotné složitosti případu, podle finančního arbitra 

je potřeba tuto posuzovat „podle předmětu sporu a shromážděných podkladů s přihlédnutím  

k tvrzení jednotlivých stran sporu a jejich průkaznosti“116.  

4.6.2 Doručení nálezu 

Po vyhotovení nálezu je třeba jeho písemné vyhotovení bez zbytečného odkladu doručit 

účastníkům do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že zákon o finančním arbitrovi neobsahuje 

vlastní úpravu doručování, bude se nutné řídit správním řádem. Ustanovení § 19 správního řádu 

upřednostňuje způsob doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.  

To se týká především institucí, které jako právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají 

povinnost zřídit si datovou schránku ze zákona117. Co se týče spotřebitelů, kteří povětšinou 

datovou schránkou nedisponují, nejčastějším způsobem doručování bude prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. Vedle toho má finanční arbitr také možnost doručit rozhodnutí 

sám. 

 
115  Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 36/2018 ze dne 31.5. 2018, shodně pak rozhodnutí téhož 

soudu sp. zn. 4 Afs 110/2018 ze dne 19. 06. 2018 a sp. zn. 14 A 127/2018 ze dne 29. 4. 2019. 
116  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 8. 
117 Ministerstvo vnitra ČR. Datové schránky: Typy datových schránek [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: 

https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/typy-datovych-schranek. 
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4.7 Námitky 

Jediným opravným prostředkem proti rozhodnutí finančního arbitra jsou námitky. Poučení 

o námitkách je vedle výroku a odůvodnění další nezbytnou součástí nálezu, podle ustanovení  

§ 16 odst. 1 ZFA je lze nicméně podat také proti usnesení. Každý z účastníků může podat 

odůvodněné námitky do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, které chce 

napadnout, pokud se takového práva nevzdá. Včasně podané námitky mají ze zákona suspenzivní 

účinek, tedy dochází k odkladu právní moci a vykonatelnosti nálezu.  

4.7.1 Autoremedura  

Naproti tomu nemají námitky devolutivní účinek, když o nich podle ustanovení  

§ 16 odst. 2 ZFA rozhoduje opět finanční arbitr. Zatímco klasické správní řízení umožňuje 

takzvanou autoremeduru pouze za předpokladu, že správní orgán zrušením nebo změnou 

napadeného rozhodnutí plně vyhoví odvolání a současně nezpůsobí újmu žádnému dalšímu 

účastníkovi řízení118, finanční arbitr má možnost napadený nález nejen změnit, ale i potvrdit  

bez jakéhokoliv omezení119. Podstatou autoremedury je však vyřízení řádného opravného 

prostředku orgánem první instance, který takto uznává své pochybení, a nezatěžuje povinností 

provést další procesní úkony druhoinstanční orgán, čímž dochází ke zrychlení řízení a zamezení 

vzniku dalších nákladů120. Vzhledem k tomu, že uznání pochybení ze strany finančního arbitra 

není podmínkou k tomu, aby mohl o námitkách rozhodovat, nejedná se o čistou autoremeduru.  

Skutečnost, že o námitkách rozhoduje vzhledem k relativně malému počtu odborných 

zaměstnanců finančního arbitra rozdělených do oddělení zpravidla pravděpodobně stejná osoba, 

která vydala napadený nález, vytváří prostor pro pochybnost o významu za těchto podmínek 

probíhajícím druhostupňovém řízení před finančním arbitrem121. Nicméně s ohledem 

na skutečnost, že podané námitky jsou nezbytným předpokladem následného soudního přezkumu 

rozhodnutí finančního arbitra, nezbývá účastníkům než se v případě své nespokojenosti se závěry 

učiněnými v nálezu tohoto řádného prostředku využít. Vzhledem k výše uvedenému by však stála 

za zvážení změna právní úpravy spočívající buď v zavedení devolutivního účinku námitek,  

nebo zrušení námitkového řízení. Proti prvnímu uvedenému řešení však stojí výše zmíněný 

 
118  Ledaže ti by s tím vyslovili souhlas. 
119  Usnesení může nejen potvrdit nebo změnit, ale také zrušit. 
120  MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení. Právní rozhledy. 2015, 23(9), str. 314. 
121 WACHTLOVÁ, Lucie a Jan SLANINA. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. 

Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-118-5. Str. 265. 
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argument zásady rychlosti a procesní ekonomie řízení, ponechání řízení před finančním arbitrem 

bez možnosti řádného opravného prostředku se na druhou stranu zdá první pohled nepřijatelné. 

Přesto se druhé řešení jeví jako vhodnější, a to vzhledem k tomu, že dojde ke zrychlení řízení  

za současného nezvyšování nákladů, a nedojde ani k omezení práva účastníků na napadnutí 

rozhodnutí pro jeho vady, protože bude nadále přezkoumatelné nezávislými a nestrannými soudy. 

4.7.2 Rozhodnutí o námitkách 

Na rozdíl od lhůty pro vydání nálezu, počíná lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách 

plynout okamžikem, kdy se námitky účastníka dostanou do dispoziční sféry finančního arbitra. 

Samotná lhůta je pak zkrácena na 30 dnů, respektive 60 dnů u zvlášť složitých případů. Ustanovení 

§ 16 odst. 2 ZFA umožňuje lhůtu ještě přiměřeně prodloužit v případě, že vzhledem k povaze věci 

není možné vydat rozhodnutí ani ve lhůtě 60 dnů. Oproti prodloužení lhůty pro vydání nálezu 

zákon v tomto případě nestanoví finančnímu arbitrovi povinnost vyrozumět účastníky  

o prodloužení lhůty a její délce. Takové ustanovení by se však vzhledem k absenci maximálního 

počtu dnů, o které lze lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách prodloužit, jevilo za účelem 

zachování právní jistoty jako vhodné. 

4.8 Právní moc a vykonatelnost nálezu 

Doručený nález je konečný, závazný a nezměnitelný, pokud ho nelze napadnout námitkami. 

K takové situaci dojde v souvislosti se vzdáním se práva na podání námitek, marného uplynutí 

lhůty k jejich podání, nebo doručením rozhodnutí o tomto opravném prostředku. Tímto 

okamžikem je nález rovněž vykonatelný, pokud nebyla uložena povinnost k plnění. V takovém 

případě se nález stane exekučním titulem uplynutím pariční lhůty uvedené. Přestože obecně  

je subsidiárním předpisem podle ustanovení § 24 ZFA správní řád, s ohledem na soukromoprávní 

charakter práv a povinností, o nichž je v řízení před finančním arbitrem rozhodováno, je nález 

soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu. Vedle toho zřejmě nic nebrání tomu využít 

k vymožení nálezem uložené povinnosti také exekuční řízení, kde by rozhodnutí finančního arbitra 

bylo možné klasifikovat jako exekuční titul podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. g) zákona  

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti122. K soudnímu přezkumu rozhodnutí 

finančního arbitra blíže v kapitole druhé. 

 
122 LISSE, Luděk. Finanční arbitr de lege ferenda. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck. 2008, 16(7), str. 256. 
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5 Shrnutí systémových problémů a návrh jejich řešení de lege ferenda 

5.1 Rychlost řízení a nedostatek odborných zaměstnanců 

Jedním z hlavních důvodů k přijetí směrnice, na základě kterého došlo v českém právním 

řádu k vytvoření institutu finančního arbitra, byla domnělá zdlouhavost klasického soudního řízení 

a s tím spojená jeho nedostatečná efektivita odporující požadavku na možnost včasného vymožení 

práva. Navzdory tomu, že se právní základ alternativního řešení spotřebitelských sporů v průběhu 

let měnil123, cíl spočívající v zajištění v rychlém a efektivním urovnání sporů zůstává vedle 

jednoduchosti takového mimosoudního procesu hlavním důvodem jeho existence. Přesto je však 

průměrná délka řízení před finančním arbitrem obdobná nebo spíše vyšší než průměrná délka 

soudního řízení. Bude-li současný trend pokračovat i v následujících letech, dojde k úplnému 

popření základního smyslu existence tohoto institutu, protože délka mimosoudního řízení začne 

převyšovat délku soudního řízení výrazným způsobem. Tuto situaci, která má negativní vliv  

na všechny zúčastněné včetně finančního arbitra, je tedy třeba řešit urychleně, protože navzdory 

lehce klesajícímu nápadu nových případů zůstává také neukončených spoustu řízení zahájených 

v letech 2016 až 2018, kdy naopak došlo k významnému nárůstu jejich počtu124. Příkladem může 

být rok 2018, kdy podle výroční zprávy přijal finanční arbitr 626 návrhů na zahájení řízení v oblasti 

životního pojištění. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že v témže roce probíhala i řízení, která 

byla zahájena v předchozích letech, řešil finanční arbitr v roce 2018 namísto 626 celkem 2280 

sporů z životního pojištění. 

Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů současně předkládá myšlenku, podle 

které subjekty alternativního řešení sporů vyžadují ke svému rychlému a efektivnímu fungování 

nejen dostatečné finanční, ale také lidské zdroje. Navzdory skutečnosti, že čísla nově zahájených 

řízení mají v posledních letech mírně klesající tendenci125, finanční arbitr ve svých výročních 

zprávách opakovaně upozorňuje na nedostatek odborných pracovníků126. To má za následek 

 
123 Namísto původní Směrnice 97/5/ES a dalších navazujících sekundárních předpisů je v současné době hlavním 

 pramenem Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, která má obecně v případě rozporu s dalšími 

 právními akty Evropské unie obsahující ustanovení o alternativním řešení sporů přednost, není-li výslovně 

 stanoveno jinak. 
124 V uvedených letech bylo pouze v oblasti životního pojištění podáno celkem 2492 návrhů na zahájení řízení. 
125  Po boomu v roce 2016 se čísla podle výročních zpráv o činnosti finančního arbitra za rok 2018 ustalují na 

hodnotách kolem 1300 nově zahájených řízení ročně. 
126  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017 [online]. Praha, červen 2018, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/vyrocni_zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2017_1.pdf. Str. 16 a násl.; Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního 
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jednak zvýšené náklady na odměňování zaměstnanců kanceláře finančního arbitra v důsledku 

nařizovaných přesčasů spojených s nárokem na příplatek ke mzdě, a jednak jejich přetěžování,  

což může způsobovat snižování kvality jimi vydaných rozhodnutí. Současně dochází k neustálému 

nárůstu délky řízení (viz dále). Řešením této nežádané situace může být vcelku očekávatelně 

navýšení počtu pracovníků, které však naráží nejen na požadavek předchozího schválení navýšení 

počtu systemizovaných míst, ale také na problém nedostatku kvalitních uchazečů127. 

5.2 Finanční participace a soudní přezkum  

 Vedle toho vyžaduje Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů zajištění řešení 

těchto sporů způsobem spravedlivým a vyváženým jak vůči spotřebiteli, tak vůči instituci. Tento 

předpoklad však není dodržen minimálně v případě finanční participace obou stran řízení 

s významnou nerovnováhou v neprospěch instituce, která nese nejen náklady na případné 

tlumočení, ale v případě byť jen částečného vyhovění návrhu navrhovatele také sankci 

představující však spíše paušální kompenzaci nákladů řízení. Na druhé straně se spotřebitel  

na řízení jakkoliv finančně nepodílí, a to ani při zahájení řízení ani v jeho průběhu, byť takovou 

možnost sekundární právo Evropské unie výslovně zakotvuje128. Negativní dopad lze pozorovat  

v již zmíněném nadužívání této pro spotřebitele výhodné možnosti mimosoudního řešení sporu129 

a souvisejícího paralyzování institutu pod náporem nově podaných návrhů. Východiskem  

by mohlo být zavedení nízkého poplatku za zahájení řízení, nebo alespoň parciální povinnost 

k úhradě nákladů instituce v případě ztráty sporu. Tím by se spotřebitel z finančního odpovědnosti 

za řízení alespoň zčásti přiblížil instituci, která by však nadále nesla větší finanční riziko.   

 Neméně vyzdvihovaným požadavkem je také jednoduchost celého procesu, která by se však 

neměla vztahovat jen na řízení před orgánem mimosoudního řešení sporu jako takové, ale současně 

 
arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/ 

galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 11. 
127  Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017 [online]. Praha, červen 2018, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/vyrocni_zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2017_1.pdf. Str. 17.  

 Kancelář finančního arbitra. Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 [online]. Praha, červen 2019, 

[cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Zprava_o_cinnosti_financniho 

_arbitra_za_rok_2018.pdf. Str. 11. 
128  Podle směrnice o alternativním řešení sporů „V případě, že jsou náklady účtovány, by měl být postup alternativního 

řešení sporů pro spotřebitele dostupný, atraktivní a levný. Za tímto účelem by se měl účtovat pouze nízký poplatek.“ 
129 Ve výroční zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2018 je dokonce uvedeno, že dochází i ke zneužívání 

institutu, a to „prostřednictvím nejrůznějších iniciativ a uskupení, které organizují hromadné podávání návrhů na 

zahájení řízení za spotřebitele“  
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také na přístup130 k soudu, který může rozhodnutí takového orgánu přezkoumat. Nesrovnalosti  

a problémy spojené s rozdvojeným soudním přezkumem by mohlo vyřešit rozhodnutí vydané 

zvláštním senátem podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. 

Základním předpokladem pro postup podle uvedeného zákona je však vznik negativního,  

nebo pozitivního kompetenčního sporu mezi civilním a správním soudem, k tomu však dosud 

nedošlo a pravděpodobně s ohledem na jasné znění ustanovení zákona ani nedojde. Nicméně  

i pokud by se tak stalo, podle ustanovení § 5 uvedeného zákona zvláštní senát sice rozhodne 

usnesením o tom, kdo je ve věci příslušný vydat rozhodnutí, avšak pokud jde o závaznost takového 

rozhodnutí, nepanuje napříč odbornou veřejností shoda. Ustanovení § 5 odst. 5 uvedeného zákona 

stanoví, že rozhodnutí zvláštního senátu je závazné nejen pro strany kompetenčního sporu  

a účastníky řízení, v němž tento spor vznikl, ale také pro všechny správní orgány a soudy. 

Závaznost rozhodnutí se tak neomezuje pouze na konkrétní věc, ale má obecný charakter131.  

K obecné závaznosti usnesení zvláštního senátu se přiklonil i Ústavní soud ve svém rozhodnutí  

ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1743/2010 s odůvodněním, že „[z]ávěr, dle něhož  

by rozhodnutí ve věcech kompetenčních sporů měla právní účinky toliko inter partes, by vedl  

k absurdním důsledkům. Vedl by ke stavu, v němž by orgány rozhodující takové spory opakovaně 

judikovaly v obdobných případech identická stanoviska, vedl by ke stavu ohrožení právní jistoty 

při uplatňování pravomoci ze strany orgánů soudní moci a orgánů veřejné správy, vedl  

by k neúměrnému prodlužování soudního řízení, vedl by k chaosu a entropii.“. Navzdory tomu 

někteří autoři dále zastávají názor, že usnesení zvláštního senátu je rozhodnutím, jímž se sice lze 

řídit i v jiných obdobných věcech, přesto ho však nelze pojímat jako výklad obecně závazný  

a platný132. Tento názor pravděpodobně zastává i určitá část soudců, vzhledem k tomu,  

že zvláštnímu senátu napadají k rozhodování typově stále stejné případy133.  

 Vedle separátního řešení se nicméně nabízí také společné východisko pro nevyváženost 

ohledně finanční participace a problémů spojených s rozdvojením soudního přezkumu rozhodnutí 

 
130  Složitost samotného soudního řízení jako takového je naproti tomu jedním z důvodů zakotvení povinnosti zřízení 

alternativ umožňující jednodušší vyřešení sporu. 
131 Srov. ZAVŘELOVÁ, Jitka. Komentář II. Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.  

In JEMELKA, Luboš. et al. Soudní řád správní. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-498-8. 
132  Srov. HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016.  

 ISBN 978-80-7400-624-1. Str. 585. 
133  DOMINIK, Martin. Patnáct let zvláštního senátu. Správní právo [online]. 2019 (1) [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 

 https://www.mvcr.cz/soubor/sp-1-19-dominik-pdf.aspx. 
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finančního arbitra. Spočívá v přijetí novely zákona o finančním arbitrovi, která by změnila 

veřejnoprávní charakter sankce tak, aby ji bylo možné na základě zákona přezkoumat spolu  

se zbytkem rozhodnutí v rámci řízení podle části páté občanského soudního řádu. Nejvhodnějším 

řešením se zdá být transformace povinnosti zaplatit sankci na soukromoprávní povinnost k úhradě 

nákladů řízení, kterou by bylo buď možné ponechat pouze na straně instituce jako je tomu 

doposud, nebo ji rozšířit po vzoru civilního sporného řízení na obě strany sporu za použití zásady 

úspěchu ve věci a zásady zavinění. S ohledem na skutečnost, že stávající úprava zajišťuje 

pravidelný přísun peněžních prostředků do státního rozpočtu, bylo by vhodné z tohoto pohledu 

podstatný element zachovat také při vytváření návrhu na její změnu, aby měla novela v rámci 

legislativního procesu vůbec šanci na úspěch. V úvahu by tak připadala úprava, která by na jedné 

straně zachovala paušální výši finanční participace ze strany instituce, kdy tato by vznikala  

za stejných podmínek jako nyní sankce podle ustanovení § 17a ZFA a stejně tak by putovala  

do státního rozpočtu. Na druhé straně by však mohla být zavedena povinnost k úhradě nákladů 

také pro navrhovatele, co do rozsahu pouze do výše skutečně a účelně vynaložených nákladů  

ze strany instituce. Nad to by navrhovateli mohla být povinnost k úhradě nákladů uložena pouze 

v případě, že by finanční arbitr rozhodnutím ve věci samé návrh zcela zamítl nebo za situace,  

kdy by došlo k zastavení řízení z důvodů na straně navrhovatele, tj. zejména na základě ustanovení 

§ 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) ZFA. Jak instituci, tak navrhovateli by pak po vzoru ustanovení  

§ 147 občanského soudního řádu mohla být uložena povinnost k náhradě nákladů protistrany, které 

by jinak, nebýt zavinění jedné ze stran, nevznikly. 
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Závěr 

Při implementaci sekundárního práva Evropské unie se Česká republika nevyhnula 

takzvanému gold-platingu, tedy stanovení přísnějších pravidel, než je směrnicí vyžadováno134. 

Stejně jako u většiny dalších činností lze i zde rozlišovat dobrou a špatnou formu jejich provedení, 

přičemž v tomto případě je rozlišujícím kritériem zejména poměr nákladů a výhod z toho 

plynoucích135. Rozšířením povinností finančního arbitra ve vztahu ke spotřebiteli, zavedením 

zásad nevázanosti návrhem a aktivního opatřování důkazů dochází v porovnání se sekundárním 

právem Evropské unie ke zvyšování nároků kladených na subjekt mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů. Za výhodu lze jednoznačně označit zvýšení jednoduchosti a atraktivity 

řízení pro spotřebitele. Nevyhnutelným důsledkem je pak potřeba většího počtu odborných 

pracovníků a související zvýšení nákladů na jeho provoz, kdy v opačném případě hrozí nenaplnění 

požadavku rychlého a efektivního řízení. S ohledem na výše uvedené kritérium lze konstatovat,  

že česká právní úprava využila možnosti vyplývající z charakteru sekundárního předpisu  

a nad rámec směrnic zakotvila požadavky, jejichž výhody však nepřevyšují náklady, respektive 

jiné negativní důsledky. V tomto směru je možné postup České republiky označit za špatný  

gold-plating, přesto však přijatá právní úprava poskytuje možnost naplnit Evropskou unií vytyčený 

cíl. Vedle posílené jednoduchosti řízení je institut finančního arbitra s ohledem na nevyužití 

možnosti zpoplatnění řízení ani jiné finanční participace ze strany spotřebitele také levným 

způsobem mimosoudnímu řešení sporů. V teoretické rovině umožňuje přijatá právní úprava 

naplnit také požadavek rychlosti řízení, přičemž k ověření tohoto předpokladu bylo využito 

empirických dat o délce řízení před finančním arbitrem a soudních řízení. Ačkoliv právě ve vztahu 

k soudům má být finanční arbitr rychlejším a efektivnějším subjektem řešení spotřebitelských 

sporů, dosahují údaje o délce řízení před finančním arbitrem ve vztahu k finančním arbitrem 

označeným složitějším případům zhruba 12 měsíců a zvlášť složitých případů ještě více, zatímco 

průměrná délka civilního soudního řízení klesla na 9 měsíců. Na vině je vedle vysokého nápadu 

návrhů na zahájení řízení před finančním arbitrem také nedostatek odborných pracovníků.  

 
134 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad subsidiarity a gold-platingu  

na hospodářství a zaměstnanost 2018/C 440/05 ze dne 6. 12. 2018. 
135 BOCCI, Mattero, Jan Maarten DE VET a Andreas PAUER. 'Gold-plating' in the EAFRD To what extent do 

national rules unnecessarily add to complexity and, as a result, increase the risk of errors? [online]. Brusel, 2014 

[cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/490684/IPOL-

JOIN_ET(2014)490684_EN.pdf. 
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Právě ve vztahu k požadavku na rychlost k řízení tedy dochází k významnému rozporu mezi 

právním základem umožňujícím tento cíl naplnit, a praxí, která s ohledem na výše uvedené 

skutečnosti není s to takového požadavku dostát.  

S ohledem na vytyčené cíle práce poskytuje závěrečná pátá část úvahy de lege ferenda  

ve vztahu k rychlosti řízení a souvisejících skutečností, a to za účelem nápravy závadného stavu 

spočívajícím nikoliv v nevhodné implementaci směrnic, nýbrž v nepřijetí opatření zajišťujících 

řádnou a žádanou aplikaci vnitrostátních právních předpisů. Úskalím představených návrhů  

na změnu právní úpravy je za určitých okolností snižující nastavený vysoký standard výhod ve 

vztahu k navrhovatelům v řízení před finančním arbitrem. Právě tato skutečnost by mohla být 

trnem v oku členům Poslanecké sněmovny projednávající již od roku 2018 návrh zákona, kterým 

by mělo dojít ke změně části páté občanského soudního řádu takovým způsobem, aby namísto 

dosavadní možnosti podat pouze písemné stanovisko získal finanční arbitr oprávnění v rámci 

soudního řízení vystoupit a předložit argumenty podporující jeho rozhodnutí, stejně jako právo 

nahlížet do spisu. Předkladatelé návrhu zákona jednoznačně podporují nejen zachování,  

ale dokonce rozšíření právní úpravy přiznávající určité výhody spotřebitelům také na přezkumné 

řízení před soudem. K tomuto závěru lze dojít na základě důvodové zprávy, která na první pohled 

neutrální změnu zákona odůvodňuje nutností posílení práv spotřebitelů stojících v soudním řízení 

ve značné nevýhodě oproti finanční instituci, protože mu zde na rozdíl od řízení před finančním 

arbitrem chybí ochrana, která mu je ustanoveními zákona o finančním arbitrovi přiznána. 

Vzhledem k tomu, že v pravomoci soudu podle části páté je nahradit rozhodnutí finančního arbitra 

svým rozhodnutím, postrádá prospotřebitelská právní úprava v řízení před finančním arbitrem 

smysl, pokud není zaručena také v přezkumném řízení před soudem. Přestože návrh zákona 

prozatím prošel v rámci legislativního procesu pouze prvním čtením a není tak možné činit závěry 

o tom, jakou podporu v zákonodárném sboru bude mít, už ze samotného předložení lze usuzovat 

spíše prospotřebitelskou orientaci poslanců, která shora navrženou změnu právních předpisů 

v neprospěch spotřebitelů s největší pravděpodobností nebude podporovat.  
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Institut finančního arbitra se zaměřením na mimosoudní řešení sporů z oblasti 

pojištění 

Abstrakt 

 Práce se věnuje tématu postavení finančního arbitra jakožto subjektu mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů a řízení před ním. Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, coby 

speciální předpis přijatý na základě požadavků Směrnice 97/5/ES o přeshraničních převodech 

zavedl s účinností od roku 2003 do českého právního řádu institut, který svým charakterem ani 

řízením založeném na specifických zásadách neodpovídá žádnému jinému orgánu veřejné moci 

v České republice. Cílem práce je analyzovat právní předpisy, které vymezují postavení finančního 

arbitra včetně procesu před ním a na základě zjištěných skutečností následně zhodnotit, zda přijatá 

právní úprava umožňuje naplnit požadavky směrnic a zda se tak skutečně děje.  

Obsah práce je rozčleněn do 5 částí, kdy první část představuje institut finančního arbitra co 

do důvodů jeho vzniku a předpokládaného účelu tak, aby poskytla odrazový můstek pro další 

úvahy a současně se snaží o vymezení povahy institutu v podobě, jakou mu dal český zákonodárce. 

Tato část se rovněž věnuje stavebním kamenům umožňující fungování každé instituce, tedy 

lidským a finančním zdrojům včetně krátkého historického exkurzu.  

Hlavní pasáže práce představují druhá, třetí a čtvrtá část pojednávající nejprve o právech, 

respektive pravomocích a povinnostech finančního arbitra a následně jejich realizaci zejména v 

rámci řízení. Druhá část je vnitřně členěna na rozhodovací pravomoci ve vztahu k soukromým 

subjektivním právům a povinnostem a následně také veřejným. Dále je vysvětlen význam 

zaměření se právě na takové dělení včetně podrobného popisu a návrhů řešení problémů spojených 

se soudním přezkumem rozhodovací činnosti finančního arbitra. S ohledem na zaměření práce je 

součástí také kapitola věnující se dalším vnitrostátním subjektům, které stejně jako finanční arbitr 

disponují pravomocí rozhodovat spory vyplývající z pojištění, vymezení odlišností v jejich 

působnosti a řízeními před nimi. Závěrem jsou popsány problematické záležitosti spojené s 

mnohostí subjektů alternativního řešení sporů v této oblasti včetně možných východisek. Třetí část 

je protipólem části druhé, a to jak zaměřením, tak převážně popisným charakterem. Věnuje se 

pouze stručně třem oblastem povinností finančního arbitra. 

Čtvrtá část se věnuje řízení před finančním arbitrem, a to od jeho zahájení po ukončení se 

zaměřením na specifika odlišující ho od ostatních mimosoudních, ale také soudních řízení.  
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Ve vztahu k odchylkám od obecně platných procesních zásad je záměrem této části na základě 

poznatků z předchozích částí vymezit účel existence odlišných principů a v případě jejich 

neodůvodněnosti navrhnout změnu právní úpravy, která by více odpovídala povaze tohoto řízení. 

 Pátá část si oproti zbytku práce, jejímž obsahem je vymezení a případně nastínění 

vhodnějších alternativ postupně ve vztahu k jednotlivým aspektům institutu finančního arbitra a 

řízení před ním, klade za cíl vymezení komplexních a zásadních problémů včetně předložení 

návrhu řešení de lege ferenda. K tomu využívá poznatky a závěry předchozího textu za účelem 

nabídnout cestu umožňující souhrnnou změnu toho, co nejvíce znemožňuje dosáhnout naplnění 

účelu tohoto institutu.  
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The Institution of Financial Arbitrator with a Focus on Alternative Dispute 

Resolution in a Field of Insurance 

Abstract 

The thesis is focused on the topic of the Financial Arbitrator as an alternative dispute 

resolution body dealing with the disputes between financial institutions and their clients as well  

as the proceeding before it. Act No 229/2002 Coll., on financial arbitrator, as a special law adopted 

based on the requirements of the Directive 97/5/EC on Cross-Border Credit Transfers incorporated 

into the Czech legal system with effect from 2003 an institution, which is not by its nature and 

proceeding based on specific rules comparable to any other public authority in Czech republic. 

The aim of this thesis is to analyse the law identifying a status of the financial arbitrator including 

the process before it and on the basis of that facts subsequently assess, whether the adopted 

legislation enables to fulfil the requirements of the directives and if it genuine happens. 

The content of the thesis is divided into 5 parts, where the first one introduces the institution 

of the financial arbitrator as for the reasons of its establishing and intended purposes to serve  

as a stepping stone for further considerations and at the same time seeks to define the status  

of the institution as it has been given by the legislators. This part is also focused on the building 

blocks enabling a proper functioning of any institution, namely the financial and human resources, 

including a short historical introduction. 

The main passages constitute the second, third and fourth part dealing firstly with the rights 

or powers and obligations of the financial arbitrator and subsequently their realization particularly 

in the light of the proceeding. The second part is structured on a decision-making power regarding 

the subjective rights and obligations and the public ones afterwards. Secondly, the importance  

of focusing on this subdivision including a detailed description and proposals for the solution  

of the problems connected with a judicial review of financial arbitrator’s decision-making practice 

is explained. In the light of the focus of the thesis,  it includes also the chapter considering another 

national authority, which are, as well as the financial arbitrator is, competent to decide  

on the disputes resulting from insurance and also a delimitation of differences in their scope  

and proceedings. The conclusion of this chapter includes a description of the problems connected 

with the diversity of alternative dispute resolution bodies in the same field and possible measures. 
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The third part is a polar opposite of the second part in both of the content and using a description 

mainly. It briefly dealt with three fields of obligations of the financial arbitrator. 

The fourth part analyses the proceeding before the financial arbitrator, from its beginning 

until the end focusing on the specificities distinguishing this process from not only other 

extrajudicial procedures, but also from the judicial trials. Regarding the derogations from generally 

applicable procedural principles, it is an intention of this part to, based on the knowledge acquired 

from the previous parts, define a purpose of different principles’ existence and in the case of its 

unjustified existence to propose the amendment of legislation, which would be more in line with 

the nature of this proceeding.  

While the rest of the thesis deals with the particular aspects of the financial arbitrator  

and the proceeding before it one by one, the fifth part summarizes the comprehensive and essential 

problems and proposes the solutions de lege ferenda. It uses the conclusions of the previous parts 

in order to suggest the way enabling a general change of what does not allow to fulfil the purposes 

of its existence the most.  
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