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Úvod 

V této práci bude pojednáno o institutu finančního arbitra, který vznikl na základě zákona 

č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jen „Zákon o finančním arbitrovi“), a to s účinností 

od 1. 1. 2003 (dále též jako „Finanční arbitr“). Při pohledu na Evropskou unii jako celek si myslím, 

že vznik Finančního arbitra a obdobných orgánů na území Evropské unie byl výsledkem vysoce 

pragmatických úvah. Již po více než sto let můžeme sledovat nárůst výskytu a významu finančních 

služeb od pojištění přes investice až po poskytování moderních platebních služeb. Z hlediska této 

práce je důležitý zejména historický aspekt, v jehož rámci začaly finanční služby využívat stále 

širší vrstvy obyvatelstva. Následkem tohoto historického vývoje jsme získali velmi početnou 

skupinu obyvatel s velmi omezenou mírou finanční gramotnosti a právních znalostí, která 

nedisponuje prostředky dostatečnými pro efektivní právní obranu v tradičním soudním systému. 

Ve světě, kde fungující vztah s poskytovatelem finančních služeb může rozhodnout o schopnosti 

zajistit si základní potřeby se tak stalo nezbytnou nutností poskytnout výše zmíněné skupině 

obyvatel způsob, jak se domoci svých práv vůči poskytovatelům finančních služeb, kterými jsou 

mnohdy korporace s miliardovými obraty. Tím se stal institut Finančního arbitra, jako orgánu, 

k němuž má spotřebitel bezplatný přístup a nemusí platit soudní poplatek ani neriskuje povinnost 

hradit soudní výlohy, který má možnost a také povinnost vyžádat si potřebné důkazy od 

poskytovatele finančních služeb, který mnohdy nemusí být ochotný je poskytnout a konečně, který 

sám provede něco, co by šlo označit za vyšetřování a na jeho základě vynese vymahatelné 

rozhodnutí. Finanční arbitr tedy spotřebiteli poskytuje cestu, jak se pokusit domoci svých práv, 

aniž by riskoval ještě větší finanční ztráty a jak se jich domoci, aniž by musel vynakládat mnohdy 

neúnosné finanční prostředky na advokáta, bez něhož by běžný spotřebitel mohl být v soudním 

řízení bezradný. 

Jedním z důvodů pro zvolení tohoto tématu diplomové práce pro mne byl zájem o toto právní 

odvětví. Odvětví finančního práva zabývající se finančními službami považuji za fascinující, 

zejména pro značnou dynamičnost vztahů jím upravovaných. Zájem o odvětví finančního práva 

zabývající se finančními službami pak přerostl v úmysl budoucího pracovního uplatnění v tomto 

právním odvětví. Zpracování této diplomové práce je pro mne tedy průzkumem daného tématu 

pro potřebu budoucího kariérního uplatnění, ať již v advokacii, státní správě, nebo právě 

u finančního arbitra. Osobně bych preferoval právě finančního arbitra, jelikož se dle mého názoru 

celým odvětvím zabývá asi nejkomplexněji a poskytuje tak možnost velkého odborného růstu. 

V první části této diplomové práce bych rád pojednal o Finančním arbitrovi, jako o instituci. 

Finanční arbitr, jako každá jiná instituce, musí mít nějaké personální a rozpočtové zajištění, vnitřní 
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uspořádání a vnější vztahy. Zajímavou otázkou je zde již samotný výběr osoby Finančního arbitra 

a jeho zástupce. Jelikož mezi nejvýraznější vnější vztahy Finančního arbitra patří vztahy utvářené 

během řízení a při následném využívání či napadání rozhodnutí, tak jedněmi z kapitol první části 

budou i kapitoly pojednávající obecně o řízení před Finančním arbitrem, o napadnutelnosti jeho 

rozhodnutí a o jejich vymahatelnosti. 

Druhá část této práce má za cíl shrnout nejpodstatnější části oblasti rozhodovací činnosti 

Finančního arbitra. Tato část je členěna do kapitol podle bodů věcné příslušnosti, tak jak jsou 

vymezeny v Zákonu o finančním arbitrovi. Většina kapitol se pak dělí na dvě podkapitoly. První 

podkapitola uvádí obecnou charakteristiku potencionálního předmětu sporu. Druhá podkapitola 

pak za pomoci konkrétních rozhodnutí Finančního arbitra rozvádí konkrétní problémy spadající 

do dané oblasti věcné příslušnosti. Z důvodu rozsahu diplomové práce však nelze náležitě pojednat 

o všech oblastech věcné příslušnosti Finančního arbitra. Výběr zpracovaných oblastí a konkrétních 

problémů jsem provedl zejména na základě toho, jak významná je daná problematika dle mého 

názoru pro běžný život. 

Cílem této práce je tedy vytvořit určité komplexní pojednání o povaze Finančního arbitra, jako 

subjektu veřejné moci i o jeho činnosti. I přesto, že bych rád, aby tato práce naplňovala potřebné 

odborné standardy, jaké má mít každá diplomová práce, tak je mým osobním cílem ji napsat tak, 

aby byla srozumitelná pro co možná nejširší okruh jedinců. Rozsah vyžadovaný u diplomové práce 

považuji za kompaktní a pro laika snadno uchopitelný formát, a tak si za cíl práce po stylistické 

stránce kladu vytvořit pojednání použitelné jako jakýsi základní průvodce činností Finančního 

arbitra.  Po obsahové stránce je cílem práce vytvořit pojednání, ze kterého se i naprostý laik dozví, 

jaké jsou základní principy fungování Finančního arbitra, jakými otázkami a problémy se zabývá, 

co je potřeba učinit, aby se skrze něj člověk domohl svých práv, jaká rozhodnutí od něj může 

očekávat a jak si počínat po vydání rozhodnutí ve věci samé. Po odborné stránce bych pak rád 

došel k určitým závěrům porovnávajícím činnost finančního arbitra a její výsledky s účelem právní 

úpravy a také se současným stavem oblasti finančních služeb a potřebami, které do něj vkládá 

společnost. 

V této práci budu v mnohých kapitolách vycházet primárně z právní úpravy samotné doplněné 

o mé osobní úvahy. V první části bude využita především metoda analýzy, pomocí které budou 

rozebrány klíčové prvky fungování Finančního arbitra, ze kterých se následně za pomoci syntézy 

pokusím vytvořit celistvý obraz fungující instituce. Dále budu zkoumat řízení před Finančním 

arbitrem, které lze stejně jako každý jiný standardizovaný proces analyticky rozdělit do 

jednotlivých fází. V určité míře využiji i metodu statistického modelu, kterou získám údaje 
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například o množství podaných návrhů, vydaných rozhodnutí, celkových nákladech a průměrných 

nákladech v konkrétních letech. Touto metodou tedy získám údaje ve značné míře nezbytné pro 

následné komparativní zkoumání ve vztahu k fungování standardní soudní soustavy. V druhé části, 

která se zabývá vybranými prvky věcné příslušnosti Finančního arbitra, využívám analýzu 

k získání základních informací o oblasti věcné příslušnosti a syntéze práv a povinností subjektů 

zde figurujících vztahů a současně využiji metodu indukce, pomocí které z některých rozhodnutí 

vyvodím obecná pravidla vyskytující se v rozhodovací praxi Finančního arbitra. 
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1 Obecné informace 

V této části budou uvedeny obecné informace, tedy informace, které lze využít nehledě na 

konkrétní předmět sporu a jeho zařazení do oblasti věcné příslušnosti. V první kapitole uvedu 

obecné informace o Finančním arbitrovi, jakožto instituci a jejím zakotvení v systému orgánů 

veřejné moci. V druhé kapitole se budu zabývat řízením před Finančním arbitrem, nálezem, 

jakožto rozhodnutím ve věci samé, jakož i rozhodováním o opravném prostředku a možnostmi 

přezkumu rozhodování Finančního arbitra ze strany soudů. 

Finanční arbitr vznikl k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. 

Od té doby byl Zákon o finančním arbitrovi celkem 12krát novelizován, a to poprvé s účinností od 

1. 1. 2005, tedy po pouhých dvou letech své existence a naposledy s účinností od 1. 12. 2018.1 

S délkou účinnosti zhruba 17,5 roku to vychází průměrně na jednu novelu jednou za 17,5 měsíce, 

tedy téměř rok a půl. Pro srovnání, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Nový 

občanský zákoník“) byl za zhruba 7 roků své účinnosti novelizován 7krát, tedy průměrně jednou 

za 12 měsíců.2 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále též jako „Trestní zákoník“) byl za 

zhruba 11 let své účinnosti novelizován celkem 36krát, tedy průměrně zhruba jednou za 3,7 

měsíce.3 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (dále též jako „Trestní 

řád“) byl za zhruba 60 let své účinnosti novelizován 121krát, tedy průměrně jednou za 6 měsíců.4 

Zákon č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád (dále též jako „Občanský soudní řád“) byl za zhruba 

56 let své účinnosti novelizován 164krát, tedy průměrně jednou za 4 měsíce.5 Na tomto srovnání 

vidíme, že Zákon o finančním arbitrovi je novelizován s 1,5 až 5krát menší četností než hlavní 

předpisy občanského a trestního práva. Nižší četnost novel rozhodně považuji za kladný stav, 

jelikož přispívá ke stálosti právních předpisů, a tím i zvýšení právní jistoty a poznatelnosti 

právního řádu ze strany laické veřejnosti. Je však nutno podotknout, že Zákon o finančním 

arbitrovi je dosti kusý a stručný právní předpis, který se skládá pouze z 26 §§.6 Dále považuji za 

nutné upozornit na to, že se jedná o právní předpis, který je ve vztahu subsidiarity k dalším právním 

 

1 Zákony č. 558/2004Sb., č. 57/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 180/2011 Sb., č. 

241/2013 Sb., č. 278/2013 Sb., č. 336/2014 Sb., č. 378/2015 Sb., č. 452/2016 Sb. a č. 171/2018 Sb . 
2 Beck-online [online]. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfu3a 
3 Beck-online [online]. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfuztc 
4 Beck-online [online]. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugewtcmbr 
5 Beck-online [online]. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfuytcny 
6 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi 
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předpisům, jejichž úpravy se více či méně mlčky dovolává a dalo by se tedy argumentovat, že 

i předmětná úprava nalézající se v těchto právních předpisech je jeho součástí, byť v něm není 

výslovně uvedena. 

1.1 Finanční arbitr 

Na úvod kapitoly se budu zabývat teoretickou otázkou: co je to Finanční arbitr? Pokusím se 

ho zařadit do soustavy orgánů veřejné správy. Nejprve je nutno říct, že Finanční arbitr vykonává 

svou činnost s určitým cílem, kterým je zajištění ochrany práv spotřebitele ve vymezených 

situacích. Lze tedy říct, že činnost vykonávaná Finančním arbitrem je činností správní. Dále lze 

říct, že zájem na ochraně těchto práv je zájmem veřejným, ačkoliv se jedná o práva soukromá. 

Jedná se tedy o správu veřejnou.7 Značným výkladovým problém bývalo zařazení Finančního 

arbitra mezi pojmy jako například rozhodčí orgán, orgán soudní moci, či správní úřad (zde starší, 

ale občas stále využívaná terminologie užívá pojmu orgán státní správy, který pro potřeby této 

práce bez dalšího považuji za totožný), nebo jiný orgán veřejné správy. Pro začátek tedy považuji 

Finančního arbitra za orgán veřejné moci, kterýžto pojem subsumuje jak orgány veřejné správy, 

tak orgány moci zákonodárné a soudní.8 

Jelikož Finanční arbitr nevytváří obecně závazné právní předpisy ve formě zákonů, ani 

ústavních zákonů, tak považuji za nepochybné vyloučení jeho příslušnosti mezi orgány moci 

zákonodárné. Zařazení Finančního arbitra mezi orgány moci zákonodárné by navíc bylo v rozporu 

s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále též jako „Ústava“), která jasně 

říká, že zákonodárná moc náleží Parlamentu a jeho komorami jsou Poslanecká sněmovna a Senát, 

a nikoliv Finanční arbitr.9 Dále si dovoluji vyloučit i povahu orgánu moci soudní. Právní teorie 

definuje rozdíl mezi veřejnou správou a soudní mocí například na základě toho, že veřejná správa 

je soustavnou činností vykonávanou z vlastní inciativy, kdežto soudnictví je činností z principu 

zaměřenou na řešení konkrétního problému, a to většinou bez vlastní inciativy.10 Na základě obou 

těchto parametrů je sice Finanční arbitr orgánem soudní moci, jelikož řeší individuální spory, které 

mu předkládají navrhovatelé, ale osobně však za mnohem podstatnější definiční prvek považuji 

materiální vymezení soudní moci v samotné Ústavě, které uvádí že „Soudní moc vykonávají 

 

7 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 24. ISBN 

978-80-7598-564-4 
8 Tamtéž, str. 33 
9 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 15 
10 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 35 
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jménem republiky nezávislé soudy.“11 Lze sice tvrdit, že Finanční arbitr je orgánem nezávislým, 

jelikož mu zákon ukládá vykonávat svou funkci nezávisle a nestranně a že tedy naplňuje i tento 

prvek soudního orgánu,12 ale já se domnívám, že tato nezávislost existuje čistě v rovině teoretické, 

nikoliv však rovině praktické, jelikož zákon výslovně stanovuje též odpovědnost Finančního 

arbitra vůči vládě13 a na překážku skutečné nezávislosti je i jeho jmenování vládou na návrh 

ministra financí na zákonem předem určené období 5 let.14 Z toho dovozuji, že Finanční arbitr 

bude možná nezávislý při rozhodování jednotlivých případů, ale vždy bude muset zohlednit, aby 

jeho rozhodovací činnost tvořená součtem těchto jednotlivých rozhodnutí byla v souladu s vůlí 

vlády alespoň do té míry, aby se vláda nerozhodla dovolat odpovědnosti Finančního arbitra vůči 

ní. Jelikož byla vyloučena příslušnost k zákonodárství i soudnictví, tak zbývá příslušnost do 

kategorie veřejné správy. Jelikož Finanční arbitr není orgánem územně, profesně ani zájmově 

určené veřejnoprávní korporace, tak se nejedná o orgán samosprávy, ale o správní úřad, a tedy 

součást správy státní. Příslušnost Finančního arbitra ke státní správě potvrzují i způsoby přezkumu 

jeho rozhodnutí, o kterých je pojednáno v druhé kapitole této části a příslušnost do rozpočtové 

kapitoly Ministerstva financí České republiky,15 jakožto ústředního správního úřadu, která zároveň 

eliminuje nezávislost Finančního arbitra v rovině finanční. 

Za zmínku stojí i fakt, že jmenování Finančního arbitra vládou na návrh ministra financí, 

odpovědnost vládě a příslušnost do rozpočtové kapitoly Ministerstva financí České republiky byla 

zavedena až novelou s účinností od 1. 7. 2011. Vzhledem k tomu, že jak je uvedeno v následující 

kapitole, tak zakotvení přezkumných postupů bylo stvrzeno až judikaturou a ta tu nebyla vždy, tak 

prakticky všechny argumenty pro zařazení Finančního arbitra do kategorie správních úřadů byly 

předloženy až za jeho existence. 

Z pohledu vnitřní organizace jsou základními, ale nijak komplexními ani detailními, normami 

ustanovení § 2 Zákona o finančním arbitrovi, podle kterého spory, jež jsou mu dány do působnosti, 

rozhoduje osobně sám arbitr, nebo v případech stanovených zákonem i jeho zástupce16 

a ustanovení § 1a, ve kterém se dozvídáme, že i) po personální stránce podporuje arbitra Kancelář 

finančního arbitra (dále též jako „Kancelář“), ii) ta je organizační složkou státu a součástí 

rozpočtové kapitoly Ministerstva financí, iii) v jejím čele je arbitr osobně, iv) pracovněprávní 

 

11 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 81 
12 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 5 odst. 1 
13 Tamtéž, § 5 odst. 2 
14 Tamtéž, § 4 odst. 1 
15 Tamtéž, § 1a odst. 1 
16 Tamtéž, § 2 
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záležitosti členů kanceláře včetně arbitra samotného se řídí zákoníkem práce a zejména, že v) 

organizační stránku Kanceláře finančního arbitra upravuje statut jím vydaný (dále též jako 

„Statut“).17 Na základě uvedeného si dovoluji předpokládat, že nárůst případů předložených 

Finančnímu arbitrovi bude řešen navýšením počtu zaměstnanců Kanceláře a přenosem čím dál tím 

větší části práce na ně, a to nikoliv pouze podpůrně administrativního rázu, ale i práce na případech 

samotných.18 To považuji za podstatný rozdíl mezi Finančním arbitrem a soustavou obecných 

soudů, kde je obvykle nárůst případů a nedostatek pracovní síly řešen navýšením počtu soudců. 

1.2 Řízení (nejen) před Finančním arbitrem 

Jak jsem již rozvedl v předchozí části této práce, tak Finančního arbitra považuji za správní 

úřad. Vzhledem k tomu, že Zákon o finančním arbitrovi nevylučuje aplikaci zákona č. 500/2005 

Sb., správní řád (dále též jako „Správní řád“) a že řízení před Finančním arbitrem je třeba 

považovat za výkon působnosti v oblasti veřejné správy,19 tak se na řízení před Finančním arbitrem 

aplikuje Správní řád.20 Tento závěr je pak definitivně stvrzován ustanovením Zákona o finančním 

arbitrovi, které výslovně zavádí vztah subsidiarity ke Správnímu řádu.21 Dále je třeba říct, 

že nálezem, jakožto rozhodnutím ve věci samé, jímž se řízení před Finančním arbitrem končí, je 

autoritativně rozhodováno o tom, zda jemu nepodřízený subjekt určitá práva má, či nemá 

a v určitých případech se mu tímto rozhodnutím i práva zakládají. V prvém případě se jedná 

o výrok o samotném sporu, který byl Finančnímu arbitrovi předložen. Druhý případ nastává, 

pokud dá Finanční arbitr navrhovateli za pravdu a v takovém případě instituci uloží povinnost 

zaplatit pokutu.22 Stručně řečeno je tedy řízení před Finančním arbitrem postupem, jehož účelem 

je rozhodnout o právech a povinnostech jmenovitě určené osoby a je tedy správním řízením ve 

smyslu Správního řádu.23 Tento závěr je pak potvrzován i relevantní soudní judikaturou.24 

 

17 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 1a 
18 Zde se jedná o nedefinované a dle mého názoru nedefinovatelné kategorie práce. Lze tak pouze usuzovat na to, kde 

přesně leží hranice mezi prací podpůrnou a vlastní prací na případu samém 
19 K zařazení činnosti Finančního arbitra do veřejné správy viz předchozí části této práce 
20 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 1 
21 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 24 
22 Tamtéž, § 17a 
23 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 
24 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2007, č. j. 2 Afs 176/2006 – 96 [online]. [cit. 2020-10-05]. 

Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2006/0176_2Afs_0600096A_prevedeno.pdf  
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1.2.1 Řízení před finančním arbitrem 

Samotné řízení před Finančním arbitrem v širším smyslu pak můžeme rozdělit do sedmi 

základních částí, a to: i) příprava návrhu a jeho podání, ii) vyřízení návrhu, iii) provedení šetření, 

iv) vydání nálezu, v) podání námitek, vi) prošetření námitek a vii) vydání rozhodnutí o námitkách. 

Velkým přínosem pro první část je dozajista přístup Finančního arbitra, který je velmi vstřícným 

správním úřadem a spotřebitel dozajista ocení kvalitně zpracované webové stránky, na nichž lze 

nalézt tematicky řazený výběr některých rozhodnutí, přehledný vyhledavač pro práci se sbírkou 

vydaných rozhodnutí, srozumitelný popis průběhu řízení a v neposlední řadě možnost si nejen 

stáhnout formulář návrhu na zahájení řízení, ale i interaktivní rozhraní umožňující návrh na 

zahájení řízení vypracovat přímo na webu Finančního arbitra.25 Zejména poslední zmíněné 

považuji za velmi přínosné vzhledem k tomu, že Finanční arbitr je správním úřadem zaměřeným 

na přijímání podnětů od nejširší veřejnosti. Zde nejširší veřejností nemyslím nějaké formální 

omezení, kdy by správní úřad přijímal podněty například pouze od podnikatelů, nebo jak činí 

Nejvyšší soud pouze podněty od osob zastoupených advokátem. Zde rozumím nejširší veřejností 

entitu vymezenou skutečně na základě kvantity, na základě podílu na celkové populaci. Ne každý 

člověk si koupí vlastní nemovitost a pokud ano, tak je to z pravidla člověk s určitým finančním 

zázemím, které mu poskytuje s tím spojené možnosti. Od člověka, který podá návrh na zápis 

živnosti u živnostenského úřadu, a který se tedy chystá stát oficiálně podnikatelem a na plnění 

povinností s tím spojených, můžeme dozajista očekávat určitou míru schopností, které rovněž 

i jemu dávají možnosti v jednání s úřady. Oproti tomu Finanční arbitr je zřízen s vědomím, že bude 

přijímat podněty i od lidí, jejichž jediný dosavadní styk se správními úřady dost možná spočíval 

ve vyzvednutí občanského či řidičského průkazu. Dá se tedy předpokládat, že mezi osobami 

podávajícími návrh k Finančnímu arbitrovi by se mohly nalézat i osoby, pro něž by i vyplnění 

klasického formuláře mohlo být značnou obtíží. Zejména u správního úřadu s jedinou pobočkou, 

který má být přístupný lidem i bez právního zastoupení, by se jednalo o překážku takřka popírající 

jeho smysl. Samotné náležitosti návrhu na zahájení řízení lze stejně jako u jiných podání rozdělit 

na obecné a zvláštní. Obecné náležitosti vymezuje Správní řád, který navrhovateli ukládá uvést: 

„kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.“26 Zvláštní náležitosti návrhu na zahájení řízení 

uvádí Zákon o finančním arbitrovi, který ukládá uvést: „a) označení účastníků řízení, b) doklad 

 

25 Průvodce podáním návrhu [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: Sbírka rozhodnutí finančního arbitra [online]. 

[cit. 2019-12-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html 
26 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 2 skrze odkaz v § 45 odst. 1 
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o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, c) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných 

skutečností, d) důkazní prostředky nebo označení důkazů, e) označení, čeho se navrhovatel 

domáhá, f) prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu 

anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom 

závaznosti nálezu, g) plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, h) datum 

a podpis navrhovatele.“27 

Druhou fází, tedy vyřízením návrhu mám na mysli postup Finančního arbitra od přijetí návrhu 

na zahájení řízení až po rozhodnutí, zda se jím bude meritorně zabývat. Tato fáze tedy může 

skončit buď vydáním rozhodnutí o zastavení řízení, nebo zahájením šetření ve věci, které počíná 

výzvou Finančního arbitra k odpůrci, aby se ve lhůtě patnácti dní vyjádřil k věci.28 Zde považuji 

za nezbytné zdůraznit, že zahájení šetření ve věci je termín, který jsem si sám vymyslel pro potřeby 

této práce a není totožný s pojmem zahájení řízení. Oproti tomu zahájení řízení je ustálený termín 

správního práva, kdy k zahájení řízení dochází okamžikem doručení návrhu na zahájení řízení 

Finančnímu arbitrovi.29 Dalo by se tedy říct, že zahájení řízení je okamžik, jímž se tato fáze 

zahajuje, kdežto zahájení šetření ve věci je okamžik, jímž se končí. V této fázi tedy Finanční arbitr 

zkoumá tři základní podmínky, jejichž nedodržení by mělo za následek vydání usnesení 

o zastavení řízení, a to: i) zdali není návrh zjevně bezdůvodný, nebo šikanózní, ii) zdali není návrh 

nepřípustný a iii) zdali návrh netrpí formálními vadami, které navrhovatel ani po výzvě 

neodstranil.30 Zde je třeba zdůraznit, že se jedná o podmínky alternativní, kdy tedy stačí splnění 

jediné z nich k tomu, aby byl Finanční arbitr povinen řízení zastavit. K pojmu zjevně 

bezdůvodného, nebo šikanózního návrhu bohužel není dostupná rozhodovací praxe Finančního 

arbitra, proto se pokusím tento pojem osvětlit na základě vlastních myšlenek a na základě analogie 

iuris, tedy pomocí využití výkladu obdobných pojmů z jiných oblastí práva. Můj osobní názor je, 

že návrh je bezdůvodným, pokud nesleduje ochranu práv navrhovatele, respektive pokud není 

schopen dosáhnout ochrany práv navrhovatele. Šikanózním je pak takový návrh, kterým je 

sledováno vyvolání újmy na straně odpůrce. Zde však nastává jistý výkladový problém, kdy návrh 

na zahájení řízení před Finančním arbitrem vždy bude směřovat k poškození odpůrce a jiná povaha 

návrhu vzhledem k působnosti Finančního arbitra zkrátka není možná. Jak tedy rozlišit přípustný 

návrh od šikanózního? U šikanózního návrhu bude způsobení újmy primárním účelem návrhu. Je 

 

27 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 10 
28 Tamtéž, § 11 
29 Tamtéž, § 8 odst. 1 za subsidiární aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 44 odst. 1 
30 Tamtéž, § 14 odst. 1 
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třeba si uvědomit, že návrh nemusí poškodit odpůrce pouze tím, že mu bude v meritorním 

rozhodnutí přikázáno určité plnění. Odpůrce musí vynaložit určité náklady již na vedení řízení, již 

úvodní vyjádření ve věci zformulované schopným a k tomu pověřeným manažerem nebude nijak 

levnou záležitostí. Jelikož se jedná o oblast vnitřních pohnutek navrhovatele a ty nemůžeme 

zkoumat přímo, tak bude tuto skutečnost nutno dovozovat z jiných okolností. Relativně 

jednoduché bude posouzení v případech návrhů natolik zjevně bezdůvodných, že to musí být 

zřejmé i navrhovateli, kdy tedy půjde logicky dovodit, že navrhovatel vůbec nesleduje svůj 

prospěch a jediným zbývajícím účelem, který by mohl podáním návrhu sledovat je způsobení újmy 

odpůrci. Taková situace bude o to jednodušší, že řízení půjde zastavit rovnou z důvodu 

bezdůvodnosti návrhu. Hůř však situace půjde posoudit v případě, že by návrh byl objektivně 

schopen přinést navrhovateli alespoň určitý prospěch. Dle mého názoru zde nelze aplikovat prosté 

poměření potenciálního přínosu navrhovatele ku škodě odpůrce, jelikož by tak mohlo dojít 

k odmítnutí přístupu ke spravedlnosti. Pokud tedy nemá dojít k nepřípustnému zásahu do práv 

navrhovatele, který by porušoval jeho práva i na ústavní úrovni,31 tak se musí jednat o nepoměr 

zcela zjevný, neponechávající žádný prostor pro jakékoliv důvodné pochybnosti. Uvedené závěry 

pak potvrzuje i srovnání s názorem odborné veřejnosti v oblasti insolvenčního práva, který za 

šikanózní insolvenční návrh označuje ten, který nemá za primární účel řešení úpadku dlužníka, ale 

způsobení škody dlužníkovi.32 Obdobný přístup pak razí i soudní praxe v oblasti soudních exekucí, 

kdy Nejvyšší soud judikoval, že návrh na zahájení exekučního řízení je šikanózním v případě, kdy 

k vymožení povinnosti není třeba nařizovat exekuci a sleduje pouze zatížení povinného povinností 

hradit náklady exekučního řízení. Taková situace nastane například pokud oprávněný ví, že 

povinný bude v blízké době plnit i dobrovolně.33 Jak již bylo řečeno, tak dalším důvodem pro 

zastavení řízení v této fázi je nepřípustnost návrhu. Návrh na zahájení řízení před Finančním 

arbitrem je nepřípustný jestliže: „a) spor nenáleží do působnosti arbitra, b) ve věci samé již rozhodl 

soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem, c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže 

věci probíhá řízení před arbitrem, d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo 

v téže věci probíhá rozhodčí řízení.“34 Předmětné ustanovení obsahuje taxativní výčet, který 

 

31 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky, čl. 36 odst. 1 
32 KUBIZŇÁK, JAN. Šikanózní (dlužnický) insolvenční návrh. Komorní listy. 2014, č. 11, str. 11. ISSN 1805-1081 
33 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.7.2016, sp. zn.: 20 Cdo 366/2016 [online]. [cit. 2020-10-15]. Dostupné z: 

https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C2C6B061528B19A5C125804A0025EF1E?op

enDocument&Highlight=0 
34 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 9 
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považuji za jasný a ani důvodová zpráva k zákonu k němu neuvádí žádný podstatnější výklad.35 

Zbylé důvody nepřípustnosti řízení je možno shrnout jako překážku litispendence, tedy 

probíhajícího řízení a překážku res iudicata, tedy věci rozhodnuté, a to ve vztahu k různým 

subjektům, které vedly řízení. Jedná se o vcelku universální principy přítomné snad ve všech 

oblastech práva procesního.36 K samotné překážce věci rozhodnuté tak samozřejmě existuje 

bohatá soudní judikatura, kterou bych zde rád alespoň okrajově zmínil. Nejvyšší soud tak například 

judikoval, že překážku věci rozhodnuté zakládá rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení, i když je 

věcně nesprávné.37 Takový rozhodčí nález bude potřeba nejprve napadnout příslušným procesním 

opravným prostředkem a až pokud bude v následném řízení zrušen, tak spolu s ním odpadne 

i překážka věci rozhodnuté. Specifické postavení v této oblasti pak mají rozhodnutí, která jsou 

takzvaně nicotná neboli nulitní. Jedná se o rozhodnutí, která z pohledu práva vůbec neexistují, 

a proto k nim nelze nijak přihlížet. Důvodem nicotnosti jsou vady rozhodnutí nebo řízení 

vedoucího k jeho vydání, které jsou natolik závažné, že pro ně výsledný akt vůbec nelze považovat 

za rozhodnutí. Jak již bylo řečeno, tak nicotná rozhodnutí vůbec nepovažujeme za existující 

rozhodnutí, a proto ani nemohou tvořit překážku věci rozhodnuté. Zmiňované závěry o překážce 

věci rozhodnuté vyslovené ve vztahu k rozhodnutím některých z orgánů, jež jsou v předmětném 

ustanovení Zákona o finančním arbitrovi zmiňovány, lze dle mého názoru analogicky aplikovat 

též na rozhodnutí ostatních tam zmiňovaných orgánů. Osobně však v tomto ustanovení Zákona 

o finančním arbitrovi vidím velký problém, jelikož se jedná o výčet taxativní, do kterého tedy 

nemůžeme zahrnout rozhodnutí žádných zde nezmíněných subjektů. Oproti tomu Správní řád 

překážku věci rozhodnuté upravuje značně šířeji, dalo by se říct s až teoretickým nádechem, když 

říká že: „Přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze 

jednou.“38 Zde bych si dovolil užít poněkud extenzivní výklad a vztáhnout pojmy „přiznání práva“ 

a „uložení povinnosti“ i na pouhou deklaraci jejich existence, protože jinak by Správní řád 

upravoval překážku věci rozhodnuté pouze pro konstitutivní rozhodnutí. Správní řád tedy nijak 

neomezuje okruh subjektů, jejichž rozhodnutí by překážku věci rozhodnuté zakládalo na rozdíl od 

Zákona o finančním arbitrovi. Mezi Zákonem o finančním arbitrovi a Správním řádem však platí 

 

35 Důvodová zpráva k zákonu č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi 
36 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 11 

    Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 83 odst. 1 

    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 48 
37 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2254/2011 [online]. [cit. 2020-10-15]. Dostupné z: 

https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/EE1CB892BADA6369C1257BAB003E31F1?

openDocument&Highlight=0 
38 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 48 
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vztah subsidiarity, kdy úprava věci v prvém zákoně vylučuje aplikaci úpravy zákona druhého. 

Pokud pak na možnost subsidiární aplikace Správního řádu v tomto případě použiji výklad logický 

a teleologický,39 tak nemohu dojít k jinému závěru, než že úprava Zákona o finančním arbitrovi je 

úpravou rozhodnutí zakládajících překážku věci rozhodnuté obecně, a nikoliv pouze zvláštní 

úpravou pro pár vybraných skupin rozhodnutí. Nelze tedy uvažovat tím směrem, že by se 

rozhodnutí vydaných zmíněnými subjekty týkala zvláštní úprava dle Zákona o finančním arbitrovi 

a u zbylých by se na základě subsidiarity aplikovala úprava Správního řádu. Stručně řečeno tedy 

překážku věci rozhodnuté pro řízení před Finančním arbitrem zakládají pouze rozhodnutí 

vymezená v § 9 Zákona o finančním arbitrovi. Tímto výkladem docházím k závěru, že překážku 

věci rozhodnuté pro řízení před Finančním arbitrem nezakládají například rozhodnutí správních 

úřadů, což vzhledem k výše uvedené povaze Finančního arbitra jakožto správního úřadu považuji 

za vysoce nepraktické a bylo by dle mého názoru velmi žádoucí tuto mezeru právní úpravy v brzké 

době zaplnit i přes to, že mi není znám jediný případ, kdy by se působnost Finančního arbitra 

překrývala s působností jiného správního úřadu. Posledním důvodem k zastavení řízení ve fázi 

vyřizování návrhu na jeho zahájení je přítomnost formálních vad návrhu, které navrhovatel ani 

přes výzvu neodstranil. Tento důvod k zastavení řízení je odkazem na úpravu § 10 odst. 3 Zákona 

o finančním arbitrovi, která nakazuje Finančnímu arbitrovi, aby v případě vadného návrhu 

navrhovatele uvědomil o konkrétních vadách a vyzval ho k nápravě v alespoň 15denní lhůtě. 

Těmito vadami jsou pak myšleny zejména obsahové požadavky kladené na návrh na zahájení 

řízení, což lze dovodit jednak z toho, že předmětná úprava je součástí stejného ustanovení,40 

a jednak z toho, že rozhodovací praxe Finančního arbitra obsahuje mnoho usnesení o zastavení 

řízení odkazující na nedostatky ve zmiňovaných obsahových náležitostech návrhu na zahájení 

řízení, ale asi žádné usnesení o zastavení řízení pro neodstranění vytýkaných vad, které by 

odkazovalo na jiné druhy vady.41 Po přezkoumání těchto prvků se tedy Finanční arbitr rozhodne 

 

39 Teleologickým výkladem je v souladu s právní teorií myšlen výklad, při kterém je ustanovení právního předpisu 

vykládáno s přihlédnutím k záměru jeho autora 
40 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 10 
41 Usnesení Finančního arbitra ze dne 17. 10. 2018, č. j. FA/SR/ZP/86/2018 - 9 [online]. [cit. 2020-10-15]. Dostupné 

z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1550665994_cs_fa_sr_zp_86_2018_usneseni_o_zastaveni

.pdf 

    Usnesení Finančního arbitra ze dne 9. 10. 2018, č. j. FA/SR/ZP/99/2018 - 9 [online]. [cit. 2020-10-15]. Dostupné 

z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1550666086_cs_fa_sr_zp_99_2018_usneseni_o_zastaveni

.pdf 

    Usnesení Finančního arbitra ze dne 26. 9. 2018, č. j. FA/SR/ZP/989/2017 - 17 [online]. [cit. 2020-10-15]. Dostupné 

z: 
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buďto pro již zmiňované zahájení šetření ve věci a nebo pro vydání usnesení o zastavení řízení. 

Usnesení o zastavení řízení se pak týká významná judikatura Ústavního soudu České republiky, 

kterou lze shrnout do myšlenky, že usnesení o zastavení řízení nesmí být vydáno na základě 

přespříliš formálního posouzení věci, kdy by na základě tohoto přepjatého formalismu došlo 

k zavržení posouzení případu tím směrem, který by umožňoval další pokračování v řízení. Tím by 

pak totiž došlo k odepření přístupu ke spravedlnosti.42 

Poté následuje, jakožto třetí fáze, prošetřování, které je zahájeno výzvou Finančního arbitra 

k návrhem napadenému odpůrci, aby se vyjádřil ve stanovené lhůtě.43 Zákon o finančním arbitrovi 

sice uvádí, že tato výzva bude zaslána po podání návrhu, z čehož by čistě jazykovým výkladem 

šlo dovodit, že tento úkon má být učiněn bezprostředně po podání prvotního návrhu na zahájení 

řízení. Logickým výkladem však docházím k závěru, že tento úkon má být učiněn až po naplnění 

případné výzvy Finančního arbitra k odstranění nedostatků návrhu. Tento výklad zakládám 

zejména na faktu, že při upřednostnění postupu dle uvedeného jazykového výkladu by odpůrce 

reagoval svým úvodním vyjádřením na návrh, který není finální a bude dost možná ještě měněn 

a doplňován. Vzhledem k nemožnosti vyjádřit se ke všem navrhovatelem tvrzeným skutečnostem 

a uváděným důkazům by toto vyjádření prakticky ztratilo smysl. Pro samotné šetření prováděné 

Finančním arbitrem pak mají význam zejména ustanovení §§ 12, 12a a 23 Zákona o finančním 

arbitrovi, kdy § 12 upravuje základy vedení řízení včetně nejdůležitějších oprávnění Finančního 

arbitra vůči dalším osobám, § 12a veřejné evidence využívané při řízení a to, jaké informace z nich 

čerpá a § 23 upravuje institut pořádkové pokuty v případech neposkytnutí potřebné součinnosti.44 

§ 12 je dle mého názoru poněkud nepřesně uváděn nadpisem „Zásady řízení.“ Pojem zásady řízení 

je odkazem na poněkud obecnější pojem právních zásad, které jsou někdy též nazývány obecné 

právní principy. I přesto, že se zde má jednat o obecné právní principy zaměřené výhradně na 

oblast vedení řízení, jakožto vcelku konkrétní oblast, tak i od nich lze očekávat naplnění alespoň 

základní charakteristiky obecných právních principů, jako je třeba značná míra abstraktnosti 

a možnost je aplikovat napříč určitou oblastí, kdy své uplatnění mohou nalézat například při 

výkladu konkrétních právních norem. Obecné právní principy díky své abstraktnosti, s níž je 

 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1550666325_cs_fa_sr_zp_989_2017_usneseni_o_zastave

ni.pdf 
42 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. III.ÚS 2690/08 [online]. [cit. 2020-10-15]. 

Dostupný z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2690-08 a nález Ústavního soudu České republiky 

ze dne 24. 6. 2014, sp. zn. II. ÚS 475/13 [online]. [cit. 2020-10-15]. Dostupný z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-475-13 
43 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 11 
44 Tamtéž, §§ 12, 12a a 23 
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někdy spojena obtížná uchopitelnost a někdy až nemožnost konkrétního stručného vyjádření 

mnohdy nebývají výslovně uváděny v právních předpisech. Mnohdy je tedy nutné je z textů 

právních předpisů dovozovat, jak činí například soudní a jiná rozhodovací praxe, ale i přesto lze 

v právních předpisech nalézt případy ucelené kodifikace obecných právních zásad, a to i se 

zaměřením právě na procesněprávní úpravu. Například Správní řád nám nabízí plných sedm 

paragrafů obsahujících zásady činnosti správních úřadů, které jsou formulovány tak, že je lze 

aplikovat s větší či menší mírou na většinu řízení probíhajících dle Správního řádu.45 Naproti tomu 

velké část komentovaného ustanovení má značně konkrétní charakter, který je typický pro normy 

upravující konkrétní instituty procesního práva. Abych však nebyl k zákonodárci příliš příkrý, tak 

musím uznat, že první tři odstavce předmětného ustanovení i dle mého názoru naplňují 

charakteristiku obecných právních principů, kdy první z nich obsahuje princip nestranného 

a nezávislého soudce, zásadu rychlosti a zásadu legality v oblasti dokazování, v druhém odstavci 

zákon uvádí zásadu písemnosti řízení a ve třetím odstavci omezenou zásadu oficiality, zásadu 

vyšetřovací, zásadu materiální pravdy a zásadu volného hodnocení důkazů 46 Princip nestranného 

a nezávislého soudce lze rozdělit na dvě části, kdy princip nestranného soudce obecně vzato žádá, 

aby bylo řízení vedeno osobou, která nemá žádný vztah k předmětu řízení ani jeho stranám tak, 

aby se předešlo podjatosti této osoby samotné, kdežto princip nezávislého soudce ve stručnosti 

žádá, aby tato osoba nebyla ovlivňována zvenčí. Nezávislost lze sledovat zejména na úrovni osobní 

a finanční. Velice zajímavým prvkem řízení před Finančním arbitrem by pak bylo řešení existující 

podjatosti. Jelikož Zákon o finančním arbitrovi neobsahuje úpravu řešení takové situace, tak by 

bylo nutno subsidiárně aplikovat ustanovení Správního řádu, který uvádí že o námitce bezodkladně 

rozhodne služebně nadřízený úřední osoby, vůči níž je podjatost namítána.47 Toto ustanovení tedy 

řeší případnou podjatost zaměstnanců Finančního arbitra, nezbývá však než konstatovat, že na 

Finančního arbitra osobně tuto úpravu aplikovat nelze. Finanční arbitr sám jakožto jedinec 

jmenovaný vládou, které je odpovědný, nemá služebně nadřízenou úřední osobu.48 Jelikož 

Finanční arbitr není podřízen žádnému jinému správnímu úřadu a pro výkon státní moci je nadán 

celostátní působností, tak je navíc nutné ho s ohledem na judikaturu Ústavního soudu České 

republiky považovat za ústřední správní úřad.49 Na osobu Finančního arbitra tak nutně dopadá 

 

45 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 2 až 8 
46 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 12 odst. 1, 2 a 3 
47 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 14 odst. 3 
48 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 4 odst. 1 
49 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. PI. ÚS 52/04 [online]. [cit. 1010-10-19]. 

Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-52-04_1 
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ustanovení Správního řádu, podle kterého se úprava o námitkách podjatosti neaplikuje na vedoucí 

ústředních správních úřadů.50 Finanční arbitr sám ve své rozhodovací praxi uvádí, že případná 

podjatost jeho osoby nemá zákonné řešení jelikož by za něj nešlo určit náhradu.51 S tímto tvrzením 

však osobně nesouhlasím. Řešení situace, kdy bude podjatou osobu sám Finanční arbitr vidím 

v možnosti využití zákonného zmocnění Finančního arbitra k trvalému přenosu části jeho 

pravomocí na jeho zástupce.52 Řešením tohoto problému by tak podle mého názoru mohlo být, 

kdyby Finanční arbitr na svého zástupce přenesl rozhodování případů, v nichž je namítána 

podjatost osoby Finančního arbitra. Jedním z problémů takového řešení by však byla situace, kdy 

bude námitka podjatosti uplatněna až v řízení o námitkách proti nálezu Finančního arbitra, kdy by 

zástupce Finančního arbitra rozhodoval o opravném prostředku proti rozhodnutí svého 

nadřízeného. Zásada legality v oblasti dokazování je termín, který jsem si sám vymyslel s ohledem 

na poměr relevantních ustanovení Zákona o finančním arbitrovi a Správního řádu, kdy Správní řád 

zásadu legality definuje jako povinnost subjektu jednat v souladu s právními předpisy a jinými 

součástmi právního pořádku.53 Oproti tomu Zákon o finančním arbitrovi ukládá rozhodovat na 

základě skutečností zjištěných v souladu s právními předpisy.54 Jelikož právně relevantně jsou 

zjištěny ty skutečnosti, které byly dokázány, tak si myslím že toto ustanovení lze vztahovat 

zejména na proces dokazování a vzhledem k tomu, že ukládané povinnosti jsou shodné 

s principem legality dle Správního řádu, tak lze říci, že se tedy jedná o konkretizaci principu 

legality pro oblast dokazování. Mezi vyšetřovací nástroje Finančního arbitra pak patří zejména 

možnost vyžadovat vysvětlení a jejich podepření patřičnou dokumentací ze strany účastníků řízení, 

která je proti odpůrci posílena o možnost na místo jejího vyžádání do předmětné dokumentace 

přímo nahlédnout.55 Na citovaném ustanovení si lze všimnout výrazně vyšší rozpracovanosti 

ustanovení o součinnosti ze strany odpůrce. Tuto nerovnováhu si vysvětluji jednak předpokladem 

spolupráce ze strany navrhovatele jakožto osoby na základě jejíhož přání se řízení vede a též tím, 

že předkládání informací a podkladů ze strany navrhovatele v průběhu vyšetřování bude již 

pouhým doplněním informací obsažených v návrhu, případně reakcí na tvrzení odpůrce. Jedním 

z prvků nerovnováhy je to, že ustanovení výslovně ukládá povinnost se dostavit k případnému 

 

50 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 14 odst. 7 
51 Rozhodnutí Finančního arbitra o námitkách ze dne 26. 11. 2018, č. j. FA/SR/ZP/577/2017 – 38 [online]. [cit. 2020-

10-20]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1547042889_cs_fa_sr_zp_577_2017_rozhodnuti_o_namit

kach.pdf 
52 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 4 odst. 3 
53 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 2 odst. 1 
54 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 12 odst. 1 
55 Tamtéž, odst. 6 a 7 
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jednání pouze odpůrci. Takovou formulaci však považuji za pouhé legislativní opomenutí, jelikož 

pořádkovou pokutu ukládanou na základě § 23 Zákona o finančním arbitrovi (dále též jako 

„Pořádková pokuta“) lze navrhovateli uložit i za to, že se nebude účastnit ústního jednání.56,57 

Pořádkovou pokutu pak obecně lze uložit za jednání, která lze shrnout jako odepření součinnosti 

a řadí se mezi ně zejména neposkytnutí vyjádření, podkladů, či odepření přístupu do spisů.58 

Pořádková pokuta je na rozdíl od nálezu, kterým se rozhoduje ve věci samé a je rozhodnutím 

o soukromoprávním nároku vyplývajícím ze smluvního vztahu, rozhodnutím o nároku 

veřejnoprávním. Jak již bylo řečeno výše, tak Pořádková pokuta se ukládá primárně za odepření 

součinnosti, jakožto povinnosti vyplývající pro některé osoby přímo ze zákona v zájmu řádného 

a plynulého vedení řízení. Pro osobu, které je pořádková pokuta ukládána, z toho pak plynou velmi 

zajímavé následky, a to zejména že Pořádkovou pokutu bude žalovat podle zákona č. 150/2002 

Sb., soudní řád správní (dále též jako „Soudní řád správní“),59 kdežto nález, kterým Finanční arbitr 

jakožto jiný orgán než soud rozhodl o soukromoprávním sporu, by žaloval podle části páté 

Občanského soudního řádu.60 Tyto závěry pak ve své judikatuře potvrdil i Nejvyšší správní soud.61 

Asi posledním důležitým bodem ohledně fáze šetření je zapojení osob, které nejsou subjektem 

řízení, tedy nikoliv Finančního arbitra jakožto orgánu, který řízení vede a ani účastníků řízení. 

Takové osoby lze rozdělit na oprávněné a povinné. V první skupině jsou osoby, na které Finanční 

arbitr v souladu se zákonem přenesl provádění šetření ve věci a které tak mohou využívat výše 

zmíněných oprávnění, přičemž takovou osobou mohou být nejen zaměstnanci Finančního arbitra, 

ale i osoby stojící vně tohoto úřadu. 62 Za zmínku též stojí fakt, že předmětné ustanovení hovoří 

o pověření prováděním šetření obecně, ale hned v následující větě zavádí povinnost součinnosti 

dle Zákona o finančním arbitrovi vůči takové pověřené osobě jen ze strany odpůrce. Takové znění 

považuji za poněkud nešťastnou formulaci, jelikož může být dle mého názoru aplikována jen třemi 

způsoby. První způsob je, že bude nějakým krkolomným výkladem dovozena povinnost 

součinnosti i u navrhovatele. Například by šlo tvrdit, že poskytování takové součinnosti je 

nezbytné pro vedení šetření, a proto je stanovení povinnosti součinnosti pouze na straně odpůrce 

 

56 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 23 odst. 2 
57 Předmětné ustanovení sice v okruhu sankcionovaných osob uvádí obecně fyzické a právnické osoby, ale domnívám 

se, že ho lze na navrhovatele vztáhnout, jelikož do tohoto vymezení spadá a není tímto ustanovením výslovně 

vyloučen 
58 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 23 
59 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 4 odst. 1 písm. a) 
60 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 7 odst. 2 
61 Rozsudek Nejvyššího správního osudu ze dne 19. 4. 2007, č. j. 2 Afs 176/2006 – 96 [online]. [cit. 2020-10-26]. 

Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2006/0176_2Afs_0600096A_prevedeno.pdf 
62 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 12 odst. 7 



21 

 

zřejmým legislativním opomenutím, jelikož bez součinnosti ze strany navrhovatele by nebylo 

možno vést šetření, a tedy naplnit první část ustanovení. Druhou možností pak je přidržet se 

doslovného výkladu a smířit se s tím, že navrhovatel nemá vůči osobě pověřené vedením šetření 

povinnost součinnosti. Takový výklad by však vedl k situacím, kdy například odpůrce předvolá 

k jednání osoba pověřená vedením šetření, kdežto navrhovatele bude muset předvolat sám 

Finanční arbitr a takové zdvojení by se projevovalo i ve vyžadování dílčích podkladů. Třetí způsob 

je jakási kompromisní cesta, kdy by se dané ustanovení vykládalo tak, že jeho smyslem není, aby 

osoba pověřená šetřením předala Finančnímu arbitrovi hotový spis připravený k rozhodnutí, ale 

pouze aby namísto Finančního arbitra prostudovala podklady poskytnuté odpůrcem a vyžádala si 

případné doplnění. Takový výklad by mohl najít své uplatnění v praxi, zejména protože odpůrce 

jakožto banka, pojišťovna, či jiná finanční instituce bude mít s největší pravděpodobností v držení 

většinu podkladů, které však nemusí být ochoten poskytnout a které mohou být skryty 

v ohromném množství korporátní dokumentace. V takovém případě by tedy šlo smysl pověření 

nalézt v přenesení nutnosti vypořádat se s neochotou vyšetřované strany, vybírání relevantních 

informací a v překonání absence potřebné odbornosti na straně Finančního arbitra. Druhou 

skupinu osob, které nejsou subjektem řízení, a přesto figurují v šetření, tedy osoby povinné tvoří 

osoby mající v držení informace důležité pro průběh a výsledek řízení.63 Zde zákon uvádí, že 

postavení takových osob se řídí úpravou pro poskytování součinnosti ze strany odpůrce, což 

považuji za velice logické, jelikož taková osoba je stejně jako odpůrce do řízení vtažena proti své 

vůli. 

Další, tedy čtvrtou fází řízení před Finančním arbitrem je vydání nálezu, kterým Finanční arbitr 

rozhoduje ve věci samé. Zákon o finančním arbitrovi k nálezu uvádí zejména to, že má být vydán 

bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 90 dní od shromáždění potřebných podkladů 

s možností prodloužení lhůty v případech zvlášť složitých, dále pak hrubý obsah nálezu, tedy 

výrok, odůvodnění a poučení a povinnost doručit účastníkům řízení jeho písemné vyhotovení.64 

Ohledně ostatní problematiky se tak subsidiárně uplatní Správní řád, dle kterého se zřejmě bude 

řídit například vydávání opravného usnesení. Vzhledem k rozsáhlému uplatnění subsidiarity 

Správního řádu považuji za důležité upozornit na rozdílný přístup ke lhůtám pro vydání 

rozhodnutí. Jednak je zde celkem podružná otázka konkrétní délky lhůty, jejíž prodloužení z 30 

na 90 dní lze u Zákona o finančním arbitrovi přiřknout jeho povaze speciálního zákona, který 

předpokládal vyšší složitost rozhodování oproti běžnému správnímu řízení, které navíc v čisté 

 

63 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 12 odst. 9 
64 Tamtéž, § 15 
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formě vlastně neexistuje a realizuje se snad pouze ve spojení se zvláštními zákony, které mohou 

v případě potřeby taktéž délku lhůty upravit jinak.65 Za podstatně zajímavější považuji jiný přístup 

k počátku běhu této lhůty, kdy Správní řád jakožto obecný právní předpis ji počítá od zahájení 

řízení, kdežto Zákon o finančním arbitrovi až od okamžiku shromáždění podkladů potřebných pro 

vydání rozhodnutí.66 Tento fakt přisuzuji výraznému odklonu od klasického úředního rozhodnutí 

na základě předložených podkladů k rozhodování soudnímu na základě podkladů dohledaných. 

Navíc ke zmiňovanému ustanovení Zákon o finančním arbitrovi ještě ukládá Finančnímu arbitrovi 

za povinnost v nálezu, kterým bylo navrhovateli vyhověno, uložit odpůrci zvláštní pokutu ve výši 

10 % z finančního nároku, který byl přiznán navrhovateli, a zároveň ve výši minimálně 

15.000,- Kč (dále též jako „Sankční pokuta“), přičemž tato částka je příjmem státního rozpočtu.67 

Označení Sankční pokuta jsem zvolil s ohledem na to, že Finanční arbitr má povinnost ji uložit 

vždy, když dá za pravdu navrhovateli, nehledě na výši přiznaného finančního nároku a také 

s ohledem na to, že je příjmem státního rozpočtu, nikoliv navrhovatele, z čehož dovozuji, že jejím 

účelem není narovnat vztah mezi navrhovatelem a odpůrcem, ale primárně sankcionovat odpůrce 

za to, že porušil své právní povinnosti. Jako sekundární účel Sankční pokuty dovozuji vytvoření 

jakési alternativy ke klasickému soudnímu poplatku s tím podstatným rozdílem, že zde platba 

takového poplatku může být uložena pouze odpůrci a pouze v případě úspěchu navrhovatele, 

následkem čehož existence takového poplatku nevytváří žádnou překážku v přístupu k orgánu 

veřejné moci. K povaze Sankční pokuty jakožto alternativy k soudnímu poplatku je nutno dodat, 

že vedlejším následkem snahy o zpřístupnění řízení před Finančním arbitrem je prakticky absolutní 

eliminace účelu soudního poplatku jakožto nástroje ochrany orgánu před zahlcením bezúčelnými 

návrhy. Povahu alternativy k soudnímu poplatku pak vylučuje i sám Zákon o finančním arbitrovi, 

když uvádí, že řízení podle něj není zpoplatněné.68 Vzhledem k tomu, že tradičně součástí 

rozsudku bývá i výrok o náhradě nákladů řízení a lze ho tak v jistém smyslu považovat za 

obsahovou náležitost rozhodnutí, jímž se řízení končí, tak tento problém zmíním právě zde. 

V řízení před Finančním arbitrem nese každý z účastníků řízení své náklady, pouze náklady na 

tlumočení do jazyka, v němž byla sjednána smlouva, jíž se spor týká, popřípadě v němž bylo 

s navrhovatelem obvykle jednáno, nese odpůrce, pokud navrhovatel uplatní právo na vedení řízení 

v tomto jazyce.69 Takové ustanovení považuji za dvousečnou zbraň, jelikož na jednu stranu 

 

65 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 15 odst. 1 a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 71 odst. 3 
66 Tamtéž 
67 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 17a 
68 Tamtéž, § 18 odst. 2 
69 Tamtéž, § 18 odst. 1 ve spojení s § 13 
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představuje důležitý krok ke zpřístupnění řízení pro potencionální navrhovatele, kterým tak 

odpadá překážka ve formě strachu z povinnosti uhradit v případě neúspěchu náhradu nákladů 

řízení. Stinnou stránkou je fakt, že navrhovateli nebudou uhrazeny jeho vlastní náklady ani 

v případě plného úspěchu ve věci. Tento fakt je alespoň z části vyvažován tím, že Finanční arbitr 

sám ze své vůle hledá důkazy ve prospěch navrhovatele i odpůrce. Obecně tedy není potřeba, aby 

byl navrhovatel právně zastoupen, čímž se jeho náklady omezí především na náklady komunikace 

s Finančním arbitrem. 

Další kritický prvek nálezu, a to jeho právní moc a vykonatelnost, jsem se rozhodl rozebrat až 

v rámci pojednání o části páté řízení před Finančním arbitrem, tedy podávání námitek proti nálezu, 

jelikož právě s možností jejich podání, popřípadě jejich podáním jsou tyto instituty spojeny. 

Ohledně těchto institutů se Zákon o finančním arbitrovi přidržel ustálené legislativní praxe, která 

stanoví, že rozhodnutí je v právní moci, pokud proti němu nelze podat řádný opravný prostředek 

a vykonatelným se stává uplynutím lhůty pro dobrovolné plnění, popřípadě okamžikem nabytí 

právní moci, pokud zde taková lhůta není, z kteréhož pravidla jsou výjimkou případy předběžné 

vykonatelnosti, tedy případy, kdy je rozhodnutí vykonatelné ještě před nabytím právní moci. 

Zákon o finančním arbitrovi, tak stanoví, že nález se stává pravomocným, pokud bylo doručeno 

písemné vyhotovení a nelze proti němu podat námitky, které tak dle terminologie obecné praxe 

mají povahu řádného opravného prostředku.70 Vykonatelným se pak nález stává okamžikem 

uplynutí lhůty k plnění a v případě, že není stanovena, tak okamžikem nabytí právní moci.71 Na 

základě interpretace výčtu okamžiků nabytí vykonatelnosti, jakožto výčtu taxativního dovozuji, že 

Zákon o finančním arbitrovi nepřipouští předběžnou vykonatelnost nálezu. Samotné námitky pak 

lze podat do 15 dní od doručení písemného vyhotovení nálezu, přičemž jejich podání má odkladný 

účinek.72 

Vzhledem k tomu, že Zákon o finančním arbitrovi neuvádí žádnou zvláštní úpravu pro řízení 

o námitkách, tak je pro potřeby části šesté řízení před Finančním arbitrem, tedy prošetření námitek 

potřeba sáhnout po jiné úpravě, která bude vybrána na základě zásady subsidiarity. Rozhodovací 

praxe Finančního arbitra pro tyto potřeby sahá do Správního řádu, k úpravě řízení o odvolání.73 

S takovým postupem lze polemizovat, jelikož Finančního arbitra, jakožto správní úřad s celostátní 

 

70 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 17 odst. 1 
71 Tamtéž, § 17 odst. 2 a 3 
72 Tamtéž, § 16 odst. 1 
73 Rozhodnutí Finančního arbitra o námitkách ze dne 27. 11. 2018, č. j.  FA/SR/ZP/1896/2016 - 15 [online]. [cit. 2020-

10.29]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1546603439_cs_fa_sr_zp_1896_2016_rozhodnuti_o_nam

itkach.pdf 
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působností, jehož představený je jmenován vládou, jíž je přímo odpovědný, je nutno zařadit do 

skupiny ústředních správních úřadů. Jakožto opravný prostředek proti rozhodnutí takového 

správního úřadu však Správní řád stanoví rozklad.74 Domnívám se, že úvaha Finančního arbitra 

o příslušnosti úpravy o odvolání pramení z toho, že úprava rozkladu ukládá, aby bylo rozhodnutí 

vydáno po předložení doporučení tzv. rozkladové komise75 a z toho, že Zákon o finančním 

arbitrovi ustanovení o žádném takovém postupu neobsahuje. Zákon o finančním arbitrovi však 

neuvádí ani, že by měl Finanční arbitr rozhodnout čistě sám o sobě, a tak se domnívám, že by 

skutečně bylo na místě sáhnout spíš po úpravě rozkladového řízení a případnou rozkladovou 

komisi pak sestavit na základě zásady subsidiarity podle ustanovení Správního řádu. 

Samotné rozhodnutí o námitkách je konečné a Finanční arbitr jím může nález buď změnit, 

nebo potvrdit, přičemž za zmínku stojí i to, že kdyby námitky byly podány proti usnesení, a nikoliv 

proti nálezu, tak by napadené rozhodnutí mohlo být i změněno.76 Rozhodnutí o námitkách je 

konečné pouze v tom smyslu, že ho již nelze napadnout řádným opravným prostředkem správního 

práva. V následující části této práce bude pojednáno o možnosti napadnout toto rozhodnutí před 

soudem. Vzhledem k tomu, že nález může být rozhodnutím o námitkách pouze změněn, nebo 

potvrzen, tak zde lze hovořit o čistě apelačním principu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutím 

o námitkách podaným proti usnesení lze napadené rozhodnutí i zrušit, tak v takovém případě 

hovoříme o principu apelace s prvky kasačního principu. 

1.2.2 Postup po řízení před Finančním arbitrem 

Postup po řízení před Finančním arbitrem lze rozdělit do dvou hlavních částí, a to na vymáhání 

práv a povinností přiznaných, či potvrzených vydaným rozhodnutím a na snahu dané rozhodnutí 

zvrátit. V prvém případě bude potřeba vybrat patřičnou formu exekučního řízení, přičemž je 

myšleno exekuční řízení v širším smyslu zahrnující všechny jeho formy. Nadále pak bude tohoto 

pojmu užíváno v užším smyslu jakožto řízení na základě zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (dále též jako „Exekuční řád“) (dále též jako 

„Exekuční řízení“) vedle kterého pak pojem exekučního řízení v širším slova smyslu zahrnuje 

například též řízení na základě části šesté Občanské soudního řádu (dále též jako „Soudní výkon 

rozhodnutí“). V druhém případě se pak bude jednat o soudní řízení vedené s cílem předmětné 

rozhodnutí Finančního arbitra zvrátit. Třetí část postupu po řízení před Finančním arbitrem se 

 

74 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 152 odst. 1 
75 Tamtéž, § 152 odst. 3 
76 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 16 odst. 2 a 4 
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zabývá tím, když se některá z dotčených osob domnívá, že jí byla rozhodnutím, či postupem 

Finančního arbitra způsobena neoprávněně škoda. 

Již v předchozí kapitole jsem rozebral, že usnesení o uložení Pořádkové pokuty bude žalováno 

žalobou proti rozhodnutí správního orgánu dle Soudního řádu správního, kdežto nález včetně 

výroku o uložení Sankční pokuty se přezkoumá v řízení podle části páté Občanského soudního 

řádu a proč tomu tak je. Z toho důvodu zde budu pojednávat již pouze o podmínkách řízení 

a o možných výsledcích řízení. 

Vzhledem k tomu, že tuto problematiku považuji za jednodušší, tak začnu žalobou proti 

usnesení o uložení pořádkové pokuty. Jak již bylo řečeno, tak toto rozhodnutí je napadnutelné za 

pomoci žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle Soudního řádu správního a výklad o ní začnu 

podmínkami řízení o této žalobě. Co se tohoto řízení týče, tak máme 8 základních podmínek řízení, 

které musí být dodrženy, a to: i) příslušnost správního soudnictví ve věci, jež je dána výčtem 

subjektů, jejichž rozhodnutí mohou správní soudy přezkoumávat, přičemž tato podmínka je 

naplněna zařazením Finančního arbitr mezi orgány moci výkonné,77 ii) vyčerpání řádných 

opravných prostředků,78 kterými jsou námitky dle Zákona o finančním arbitrovi popsané 

v předchozí kapitole, iii) absence překážky věci rozhodnuté,79 iv) absence překážky probíhajícího 

řízení, přičemž u obou těchto překážek zákon počítá za relevantní pouze řízení před soudem,80 

v) existence žalobní legitimace, kterou je nadán ten, kdo tvrdí, že byl rozhodnutím správního 

orgánu v předcházejícím řízení zkrácen na svých právech,81 vi) absence okolností zakládajících 

nepřípustnost žaloby, kam Soudní řád správní řadí zejména nevyčerpání opravných prostředků, 

bylo-li rozhodnuto v soukromoprávní otázce,82 nebo napadání rozhodnutí pouze pro důvody jeho 

vydání,83 vii) splnění náležitostí žaloby, jako je například uvedení napadeného rozhodnutí 

a konkrétních napadených výroků, jakož i uvedení žalobních důvodů, tedy důvodů pro něž žalobce 

považuje rozhodnutí za vadné, dále důkazy potřebné k prokázání žalobcových tvrzení, které 

navrhuje provést a návrh výroku rozsudku, tedy jakési konkrétně formulované vyjádření toho, 

čeho se domáhá84 a viii) podání žaloby ve lhůtě, která zde činí 2 měsíce od doručení písemného 

 

77 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 4 odst. 1 písm. a) 
78 Tamtéž, § 5 
79 Tamtéž, § 46 odst. 1 písm. a) 
80 Tamtéž 
81 Tamtéž, § 65 
82 Takovým rozhodnutím je například nález Finančního arbitra, který je soudně přezkoumatelný podle části páté 

Občanského soudního řádu 
83 Tamtéž, § 68 
84 Tamtéž, § 71 
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vyhotovení napadaného rozhodnutí.85 Důležitým prvkem spojeným s podání žaloby proti 

rozhodnutí správního orgánu je odkladný účinek, který nenastává automaticky a soud ho může 

přiznat na návrh žalobce po vyjádření žalovaného, pokud škoda, jež hrozí vzniknout výkonem 

rozhodnutí, by byla větší než škoda vzniklá jiným osobám při odkladu a pokud to neohrozí veřejný 

zájem.86 Nejprve je tedy třeba vymezit škodu, která může výkonem rozhodnutí vzniknout žalobci, 

přičemž se zaměřím na usnesení o uložení pořádkové pokuty. Domnívám se, že pokud bude 

žalobcem odpůrce původního návrhu směřujícího k Finančnímu arbitrovi, tedy nějaká finanční 

instituce, tak bude hrozící škoda po zvážení všech okolnosti relativně zanedbatelná, jelikož takový 

žalobce bude ve většině případů disponovat prostředky dostatečnými na to, aby mu absence 

předmětné částky od zaplacení do případného vyhovění žalobě způsobila závažné následky. Jinak 

tomu však bude, pokud žalobcem bude osoba, která v řízení před Finančním arbitrem vystupovala 

jako navrhovatel, jelikož taková osoba může mít podstatně omezenější finanční prostředky a pro 

rozpočet běžné rodinné domácnosti může mít absence příslušné částky, byť dočasná, zásadní 

následky. Dále je třeba určit škodu, která může vzniknout jiným osobám, popřípadě veřejnému 

zájmu, což jsou faktory, které zde v určité míře splývají, jelikož příjemcem peněžní částky bude 

stát a samotné uložení povinnosti ji zaplatit slouží k prosazení veřejného zájmu na plynulosti 

řízení. Zde dle mého názoru opět záleží na tom, komu je pokuta ukládána. Pakliže je ukládána 

navrhovateli, který narušuje plynulost řízení, tak dle mého názoru zájem na jejím prosazení 

poněkud upadá, jelikož je to právě navrhovatel, na jehož návrh a v jehož zájmu se řízení vede 

a kdo dokonce může vzít návrh zpět, což by vedlo k ukončení řízení. Jsem toho názoru, že je sice 

ve veřejném zájmu prosadit plynulost řízení, a tím i zajištění přístupu ke spravedlnosti, ale zároveň 

se domnívám, že se veřejný zájem již toliko netýká prosazení řízení, o jehož vedení nedbá ani ten, 

v jehož soukromém zájmu je vedeno. Pokud však žalobcem, kterému bylo pokuta uložena bude 

odpůrce původního návrhu, tak by nedostatečné zasazování se o plynulost řízení ze strany veřejné 

moci mohlo ve spojení s obstrukcemi takové osoby vést až k odepření přístupu ke spravedlnosti, 

jelikož pro subjekt s menším rozpočtem může být pozdě poskytnutá spravedlnost v otázkách 

majetkových nároků již bezcenná. Stručně řečeno se domnívám, že pokud bude napadáno usnesení 

o uložení pořádkové pokuty finanční instituci, jakožto odpůrci původního návrhu, tak je velmi 

nepravděpodobné, že by škoda hrozící žalobci z výkonu rozhodnutí převážila nad veřejným 

zájmem, a případně škodou způsobenou jiným osobám, kdežto v případě, že žalobcem bude osoba 

navrhovatele, tak je zcela reálné, že škoda hrozící žalobci převáží a odkladný účinek by tak měl 

 

85 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 72 
86 Tamtéž, § 73 
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být přiznán. Co se týče samotného přezkoumávání oprávněnosti žaloby proti rozhodnutí správního 

orgánu, tak soud posuzuje skutkový i právní stav ex tunc, tedy takový, jaký byl v době rozhodování 

správního orgánu, přičemž posuzuje správnost pouze těch výroků napadeného rozhodnutí, které 

byly žalobou výslovně označeny jakožto napadené, a to pouze z hlediska vymezených žalobních 

důvodů.87 Z hlediska žalobce je tedy nesmírně důležité, aby ve své žalobě přesně označil všechny 

napadené výroky a aby co nejpečlivěji vymezil, v čem shledává jejich vady. Zejména vymezení 

namítaných vad musí být sice pečlivé, ale zároveň obsáhlé, vzhledem k tomu, že soud nebude moci 

přihlížet k důvodům, které žalobce neuvede. Soud pak napadené rozhodnutí zruší: „a) pro 

nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, b) proto, 

že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy 

nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění, c) pro podstatné 

porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné 

rozhodnutí o věci samé.“88 Případně může soud napadené rozhodnutí zrušit obecně pro 

nezákonnost, či pro vady řízení, které předcházelo jeho vydání, nebo prohlásit jeho nicotnost, a to 

i bez návrhu.89 Možnost a vlastně i povinnost soudu prohlásit nicotnost přezkoumávaného 

rozhodnutí i bez návrhu, tak zvaně z úřední moci, je v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu zajímavým institutem, ba až výjimečným. Tato výjimečnost je dána faktem, že jinak se 

toto řízení přidržuje zmiňované zásady přezkoumávat rozhodnutí pouze z hlediska vytýkaných 

vad. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu je tedy vhodným řešením situací, kdy správní orgán 

rozhodují o opravném prostředku proti původnímu rozhodnutí neprohlásil jeho nicotnost, ačkoliv 

k tomu měl potřebné podklady. Osobně se domnívám, že právě řízení před Finančním arbitrem má 

vysoký potenciál k takovým situacím, jelikož rozhodnutí je přezkoumáváno stejným orgánem, 

jaký vydal přezkoumávané rozhodnutí, kdy není ani nijak oficiálně měněno jeho složení. 

Dalším soudním nástrojem boje proti rozhodnutím Finančního arbitra je žaloba podle části páté 

Občanského soudního řádu, která, jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, slouží k iniciaci 

soudního přezkumu nálezu, včetně výroku o uložení Sankční pokuty vzhledem k jejich povaze 

rozhodnutí o sporu vyplývajícím ze soukromého práva. I zde nejprve rozeberu některé podmínky 

řízení, kterými jsou zejména: i) věcná příslušnost, která je zde dána tím, že nález Finančního arbitra 

je rozhodnutí orgánu výkonné moci ve věci sporu soukromoprávní povahy,90 ii) splnění náležitostí 

 

87 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 75 
88 Tamtéž, § 76 odst. 1 
89 Tamtéž, § 76 odst. 2 a § 78 odst. 1 
90 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 244 odst. 1 
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žaloby, kterými je zejména její podání osobou, jež tvrdí, že rozhodnutím správního orgánu byla 

porušena její práva, vymezení napadeného rozhodnutí a řízení, ve kterém jím bylo rozhodnuto, 

vymezení skutečností, v nichž je spatřováno porušení práv, navržení důkazů k jejich prokázání 

a návrh toho, jak má být rozhodnuto,91 iii) podání žaloby v zákonné lhůtě dvou měsíců od právní 

moci napadeného rozhodnutí92 a iv) využití řádných opravných prostředků, aniž by byly správním 

orgánem odmítnuty pro opožděnost.93 Na rozdíl od právní úpravy žaloby proti rozhodnutí 

správního orgánu, Občanský soudní řád v části páté uvádí jako podmínku přiznání odkladného 

účinku vůči vykonatelnosti napadeného rozhodnutí pouze to, že by jeho výkonem žalobci hrozila 

závažná újma.94 Zcela zde tedy chybí podmínka přiměřenosti vůči zájmům dalších osob, či 

veřejnému zájmu. Osobně se domnívám, že v tomto případě je potřeba vykládat text zákona 

v souladu s obecnými právními principy, a to konkrétně principem ochrany práv nabytých v dobré 

víře. Prvotním aspektem, který bude třeba zkoumat, tedy sice bude, zda žalobci hrozí újma, ale 

přes znění zákona bude potřeba zohlednit poměr mezi touto škodou a škodou, která by odkladem 

výkonu rozhodnutí vznikla osobám, jimž z něj plynou práva, která tyto osoby nabyly v dobré víře. 

Co se týče vlastního šetření prováděného soudem, tak jsou klíčová ustanovení o jeho vázanosti 

žalobními body a skutkovým stavem zjištěným správním orgánem, který vydal napadené 

rozhodnutí. V prvním případě se jedná o to, zda soud smí posuzovat správnost přezkoumávaného 

rozhodnutí i v jiných otázkách, než u kterých je žalobou zpochybňována správnost jejich 

posouzení. V tomto případě pak bude alespoň v některých případech odpověď, že soud žalobou 

není vázán. Bude tomu tak například u některých sporů v oblasti upravované zákonem č. 370/2017 

Sb., o platebním styku (dále též jako „Zákon o platebním styku“), který upravuje vypořádání škody 

vzniklé neautorizovanou a nesprávnou transakcí.95 Obecné pravidlo sice praví, že soud napadené 

rozhodnutí přezkoumává pouze v rozsahu žalobních důvodů, ale právě výše uvedený případ bude 

spadat do výjimky, podle které v tomto ohledu soud není vázán, pokud zvláštní zákon závazně 

určuje způsob vypořádání právních vztahů.96 V druhém případě pak platí pravidlo, že soud není 

vázán vůbec, ale ačkoliv mu to zákon neukládá za povinnost, tak soud může skutková zjištění 

správního orgánu přijmout za svá.97 Závěru řízení se pak týká asi nejpodstatnější rozdíl oproti 

žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle Soudního řádu správního. V předchozích částech 

 

91 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 246 
92 Tamtéž, § 247 odst. 1 
93 Tamtéž, § 247 odst. 2 
94 Tamtéž, § 248 odst. 2 písm. a) 
95 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, část 4. hlava I. díl 5 
96 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 250f 
97 Tamtéž, § 250e odst. 1 
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této práce jsem uvedl, že žaloba podle Soudního řádu správního v případě úspěchu vede ke zrušení 

napadeného rozhodnutí. Následkem úspěšné žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je tedy 

potřeba vydání nového rozhodnutím orgánem, který vydal původní rozhodnutí. Oproti tomu 

v řízení podle části páté Občanského soudního řádu vede úspěch žaloby k vydání rozsudku, který 

nejenom ruší rozhodnutí správního orgánu, ale v rozsahu, v jakém soud se správním orgánem 

nesouhlasí, řeší přímo původní spor přednesený správnímu orgánu.98 Takový spor se tedy již 

nevrací zpět k původnímu správnímu orgánu a jeho místo zaujímá rozsudek s povahou běžného 

rozsudku soudu prvního stupně vydaného v civilním řízení. 

V druhé části této kapitoly, tedy v části o vymáhání práv přiznaných nebo potvrzených, 

rozhodnutím Finančního arbitra se budu zabývat pouze nuceným výkonem nálezů, a to konkrétně 

výběrem vhodného vykonávacího řízení. Jedná se o výkon rozhodnutí za pomoci orgánů veřejné 

moci v situaci, kdy povinnost uvedená v patřičném exekučním titulu nebyla dobrovolně splněna 

řádně a včas. První otázkou, která leží před oprávněnou osob je výběr mezi Soudním výkonem 

rozhodnutí a Exekučním řízením. Zákon o finančním arbitrovi k této otázce uvádí, že výkon nálezu 

je možný podle Občanského soudního řádu.99 Toto ustanovení velká část odborné veřejnosti 

vykládá tak, že je výkon nálezů Finančního arbitra možný pouze prostřednictvím Soudního 

výkonu rozhodnutí. Vzhledem k tomuto ustanovení považuji možnost výkonu prostřednictvím 

Soudního výkonu rozhodnutí za samozřejmou a nebudu ji dále rozebírat. Navzdory tomuto 

ustanovení se však najdou i hlasy, které tvrdí že je zde možný i výkon prostřednictvím Exekučního 

řízení. Jedním z těchto hlasů je článek JUDr. Luďka Lisseho, který spatřuje právní východisko pro 

aplikaci Exekučního řádu v jeho ustanoveních přechodných a závěrečných, kde se uvádí, že: „Tam, 

kde se ve zvláštních právních předpisech hovoří o soudním výkonu rozhodnutí nebo výkonu 

rozhodnutí, rozumí se tím také exekuce podle tohoto zákona.“100 S JUDr. Lissem se ztotožňuji 

v závěru o využitelnosti Exekučního řízení, ale nikoliv v jeho zdůvodnění. Předmětnou úpravu 

Exekučního řádu považuji za snahu překlenout nejednotnou úpravu odkazů na vykonávací řízení 

ve zvláštních zákonech, ale formulace Zákona o finančním arbitrovi, který hovoří výslovně 

o výkonu nálezu dle Občanského soudního řádu je dle mého názoru až příliš konkrétní, než aby se 

dala přičíst zmiňované nejednotnosti terminologie způsobené vývojem právní úpravy 

vykonávacích řízení. Osobně východisko pro aplikaci Exekučního řádu vidím v jednom 

 

98 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 250j 
99 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 17 odst. 2 
100 Lisse, L. Finanční arbitr de lege ferenda. In: Právní rozhledy, 2008, ročník 16., č. 8, str. 254-258, ISSN 1210-6410 

s odkazem na zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů, § 130 odst. 1 
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z nejzákladnějších právních principů a tím je lex specialis derogat legi generali.101 Dozajista platí, 

že Zákon o finančním arbitrovi je zákonem zvláštním, ale dle mého názoru je zvláštním zákonem 

pouze v oblasti řízení před Finančním arbitrem, kdežto v oblasti Exekučního řízení je zvláštním 

zákonem Exekuční řád. Z toho vyplývá, že během řízení před Finančním arbitrem bude potřeba 

dát přednost úpravě Zákona o finančním arbitrovi, ale v případě, že bude podán návrh na zahájení 

Exekučního řízení, tak bude potřeba jeho přípustnost posuzovat primárně podle Exekučního řádu, 

který jasně uvádí, že nález Finančního arbitra, jakožto vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, lze vymáhat v Exekučním řízení.102 

 

101 Zvláštní právní úprava má přednost před právní úpravou obecnou (pozn. autora) 
102 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, § 40 

odst. 1 písm. e) 
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2 Rozhodovací činnost Finančního arbitra 

V této části bude pojednáno o rozhodovací činnosti Finančního arbitra. Označení rozhodovací 

činnost jsem využil záměrně, jelikož nechci pojednávat pouze o rozhodovací praxi v jejím užším 

smyslu, tedy jako o souhrnu rozhodnutí k určitému tématu a shrnutí závěrů, které tato rozhodnutí 

obsahují. Cílem této kapitoly je kromě rozhodovací praxe shrnout i charakteristiky jednotlivých 

předmětů sporů, k jejichž řešení má Finanční arbitr věcnou příslušnost. V této části tedy postupně, 

kapitolu po kapitole, shrnu předmět sporu a rozhodovací praxi každého druhu sporu, k němuž má 

Finanční arbitr věcnou příslušnost tak, jak jsou vymezeny v § 1 Zákona o finančním arbitrovi.103  

Velkým přínosem v pátrání po rozhodnutích Finančního arbitra jsou webové stránky této 

instituce, které jsou velmi přehledně organizované a pod záložkou Sbírka rozhodnutí skrývají 

výběr z rozhodnutí Finančního arbitra. Tato sbírka je navíc roztříděna do kategorií podle věcné 

příslušnosti a dále do podkategorií podle konkrétních otázek, na které daná rozhodnutí 

odpovídají.104 

Pouze pro orientaci zde uvádím, že vymezení obecných náležitostí sporů, k nimž má finanční 

arbitr příslušnost, jako například charakter spotřebitelského sporu, bylo uvedeno v podkapitole 

1.3.1 Řízení před finančním arbitrem. 

2.1 Spory z nabízení a poskytování platebních služeb 

Tuto kapitolu osobně považuji za jednu z nejdůležitějších, jelikož je zářným příkladem 

myšlenky uvedené již v úvodu této diplomové práce. V dnešní době se s využíváním platebních 

služeb setkáváme na každém kroku a jakýkoliv sebemenší problém v této oblasti se může velmi 

citelně dotknout kohokoliv z nás. 

2.1.1 Platební služby 

Zákon o platebním styku v § 3 odst. 1 uvádí celkem osm platebních služeb ve formě 

uzavřeného výčtu, kdy mezi ty nejdůležitější můžeme zařadit vložení hotovosti na platební účet 

vedený poskytovatelem, výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem a provedení 

převodu peněžních prostředků z platebního účtu.105 Přesné vymezení platebních služeb pomocí 

 

103 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi 
104 Sbírka rozhodnutí finančního arbitra [online]. [cit. 2019-12-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-

sporu/sbirka-rozhodnuti.html 
105 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 
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uzavřeného výčtu je nezbytností, pro zajištění souladu se zásadami ústavního pořádku. Vzhledem 

k vysoké míře regulace, jejíž oblast působnosti je v zásadě dána právě vymezením pojmu 

platebních služeb, by jakákoliv znatelná míra správního uvážení dle mého názoru mohla vyvolávat 

naprosto zásadní pochybnosti o tom, zda orgán veřejné moci provádějící regulaci stále uplatňuje 

svou moc pouze v mezích zákona. Vzhledem k tomu, že orgánem vykonávajícím regulaci bude 

orgán státní moci, nebo moci odvozené od státu, tak by v takovém případě bylo na místě uvažovat 

o tom, zda Zákon o platebním styku tomuto orgánu tedy nedává fakticky zmocnění pro výkon jeho 

moci v rozporu s Ústavou106 a Listinou základních práv a svobod.107 V § 3 odst. 3 Zákona 

o platebním styku pak nalézáme vymezení pojmu platebních služeb za pomocí negativního výčtu, 

tedy výčtu služeb, které platebními službami nejsou a zcela logicky zde nacházíme například 

směnárenskou činnost a platbu pomocí šeků. Vyčlenění směnárenské činnosti z okruhu platebních 

služeb vychází zejména z právní konstrukce, kdy směnárenskou činnost upravuje vlastní zákon.108 

Vynětí platby šekem je dle mého názoru naopak primárně praktickou otázkou, kdy při předání 

šeku, tedy při platbě šekem, jak ji můžeme vidět například v řadě amerických filmů, nedochází 

k převodu peněžních prostředků z platebního účtu. Šek je totiž ve své podstatě spíše specifickým 

druhem příkazu k vyplacení určité částky osobou, u níž má výstavce pohledávku.109 Až vyplacení 

peněžité částky na základě předložení šeku bychom mohli považovat za platební službu. Za 

zmínku rovněž stojí, že zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový neuvádí způsob jakým 

má být částka vyplacena110. Dá se tedy předpokládat, že osoba oprávněná žádat proplacení šeku 

bude žádat jak výplatu v hotovosti, tak vyplacení převodem na účet. Podle volby oprávněné osoby 

se tedy může jednat o platební službu výběru hotovosti i převodu peněžních prostředků 

z platebního účtu. 

V Zákoně o platebním styku v § 5 nalézáme výčet osob oprávněných k poskytování platebních 

služeb. Stejně jako u výčtu platebních služeb, se i zde jedná o výčet uzavřený a nalézáme v něm 

zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva, vydavatele elektronických peněz, držitele poštovní 

licence, kterého jeho licence opravňuje k dodání peněžní částky poštovním poukazem a Českou 

národní banku.111 

 

106 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 2 odst. 3 
107 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky 
108 Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti 
109 Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový 
110 Tamtéž 
111 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 
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Z hlediska práv a povinností z poskytování platebních služeb osobně považuji za nejdůležitější 

§§ 128, 181 a 182 Zákona o platebním styku, když § 128 obsahuje ustanovení, podle kterého se 

nelze při sjednávání smlouvy o platebních službách odchýlit od ustanovení zákona v neprospěch 

uživatele. Uživatelem platebních služeb sice může být i podnikatel využívající je ke svému 

podnikání, ale vzhledem k tomu, že příslušnost Finančního arbitra k řešení sporů je vázána na 

jejich spotřebitelský charakter, tedy stav, kdy na jedné straně stojí spotřebitel, tak pro potřeby této 

práce můžeme pojem uživatele ztotožnit s pojmem spotřebitel. Uzavřením této smlouvy pak strany 

projevují vůli řídit se jejím obsahem, čímž naplňuje definici smlouvy podle Nového občanského 

zákoníku112 a z hlediska právní teorie tak Zákon o platebním styku zakládá novou typizovanou 

smlouvu. Navíc, odhlédnu-li od faktu, že mnoho náležitostí smlouvy o platebních službách je dáno 

zákonem, tak její základní podmínky určuje poskytovatel platebních služeb, kdežto spotřebitel do 

nich mnohdy může zasáhnout maximálně výběrem z předem připravených možností, čímž 

naplňuje definici smlouvy uzavírané adhezním způsobem.113 V §§ 181 a 182 pak nalézáme 

ustanovení o nápravě neautorizované platby. Mezi zásadní povinnosti poskytovatele platebních 

služeb, z pohledu spotřebitele, sem patří zejména povinnost uvést účet spotřebitele do původního 

stavu nejpozději následující pracovní den po zjištění neautorizované platby. Pro poskytovatele 

platebních služeb je naopak klíčové oprávnění odložit tuto nápravu neautorizované platby, pokud 

se domnívá, že spotřebitel jednal podvodně a písemně o tom uvědomí orgán dohledu. V § 182 je 

přesný výčet situací, kdy škodu z neautorizované transakce nese poskytovatel platebních služeb 

a kdy spotřebitel. Škoda jde k tíží spotřebitele do výše rovnající se 50 eurům v případě ztraceného 

či odcizeného platebního prostředku a v plné výši, pokud spotřebitel ztrátu způsobil podvodným 

jednáním nebo hrubou nedbalostí. I v případě hrubé nedbalosti však půjde škoda k tíži 

poskytovatele platebních služeb, například pokud spotřebitel ztrátu platebního prostředku nahlásí 

dříve, než dojde k transakci.114 Dalšími případy jsou nezajištění vhodného prostředku pro 

oznámení ztráty, odcizení, zneužití, nebo neoprávněné použití platebního prostředku, nebo 

porušení povinnosti požadovat silné ověření ze strany poskytovatele platebních služeb.115 

Vzhledem k tomu, že v obou případech půjde o porušení zákonné povinnosti poskytovatele 

platebních služeb stanovené na ochranu majetkových práv spotřebitele, tak je kladení škody k tíži 

poskytovatele platebních služeb zvláštní úpravou odpovědnosti za škody vzniklou porušením 

 

112 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1724 odst. 1 
113 Tamtéž, § 1798 odst. 1 
114 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, § 182 odst. 3 písm. a) 
115 Tamtéž, písm. b) a c) 
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zákona. Tato zvláštní úprava je shodná s obecnou úpravou obsaženou v Novém občanském 

zákoníku, která ukládá škůdci nahradit poškozenému škodu způsobenou porušením povinnosti 

stanovené k ochraně jiného jeho práva.116 Poskytovatel platebních služeb tedy na sebe ze zákona 

okamžikem uzavření smlouvy o platebních službách pro určité případy přebírá rizika oběti. 

V tomto okamžiku se začne uplatňovat právní úprava stanovená Novým občanským zákoníkem, 

která poskytovateli platebních služeb přiznává právo dožadovat se náhrady vůči osobě, která takto 

vzniklou újmu způsobila.117 

Již během základní výuky finančního práva na vysoké škole se člověk může setkat s diskusí 

ohledně přiměřenosti hranice 50 eur pro krytí ze strany spotřebitele. Vzhledem k tomu, že jak jsme 

se již výše dozvěděli, tak obecné ustanovení o rozdělení krytí se nevyužije v případě, kdy například 

spotřebitel ztrátu platebního prostředku nahlásí dříve, než dojde k neautorizované platbě, tak 

hranici považuji za více než dostatečně vstřícnou ke spotřebiteli. Jsem toho názoru, že i osoba 

s podprůměrnou finanční gramotností si je vědoma toho, že na platební prostředky si musí dávat 

pozor. Neautorizovaná platba tedy může být do značné míry zaviněna zanedbáním povinností ze 

strany spotřebitele a taková situace by dle mého názoru neměla být kladena k tíži poskytovatele 

platebních služeb. 

2.1.2 Rozhodovací praxe 

V oblasti poskytování platebních služeb jsem si vybral dva, dle mého názoru zásadní, 

problémy, ke kterým hodlám uvést konkrétní rozhodnutí finančního arbitra a na jejich základě 

shrnout a následně zhodnotit jeho přístup k věci. Těmito problémy je blokace internetového 

bankovnictví a zneužití platební karty. Tyto dva problémy jsem si vybral, jelikož se týkají činností 

v souvislosti s nimiž, díky jejich místu v běžném životě, může i nejmenší a naprosto ojedinělý 

problém představovat zásadní překážku v běžném fungování. 

Problematika zablokování, respektive odblokování, internetového bankovnictví je nesmírně 

důležitá. Pokud přes účet internetového bankovnictví, který v souladu s právními povinnostmi 

poskytovatele platebních služeb nebyl zablokován, zadáme pokyn k provedení platby a tento 

pokyn bude ověřen alespoň na minimální požadované úrovni, tak nelze platbu provedenou na 

základě tohoto pokynu označit za neautorizovanou. O nárocích z neautorizované platby pak bylo 

pojednáno v předchozí podkapitole. Přičemž spotřebitel se nejspíš nebude moci domáhat náhrady 

 

116 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2910 
117 Tamtéž, § 2899 
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škody vůči poskytovateli platebních služeb ani před obecnými soudy. Poskytovatel platebních 

služeb se zde totiž nedopustí žádného trestného činu,118 ani neporuší žádnou zákonem, nebo 

smlouvou uloženou povinnost, což vyloučí náhradu škody z titulu odpovědnosti za škodu 

způsobenou porušením zákona,119 nebo porušením smluvní povinnosti.120 Asi jediný 

občanskoprávní titul z něhož by se tak spotřebitel mohl domáhat náhrady škody vůči poskytovateli 

platebních služeb by byla odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným porušením dobrých 

mravů.121 Nejdříve bude potřeba zejména určit, co jsou to relevantní dobré mravy a prokázat 

úmyslnost jejich porušení. Dobré mravy se dají definovat jako „souhrn norem, jež v historickém 

vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatně historické tendence, jsou sdíleny rozhodující 

částí společnosti a mají povahu norem základních.“122 Pojem dobrých mravů je tedy podstatně 

širší než zákonná práva a povinnosti a mezi tendence dlouhodobě přijímané většinou společností 

patří například odmítání snah velkých korporací obohatit se na úkor spotřebitele. Jsem tedy názoru, 

že při současných tendencích by mohl být rozpor s dobrými mravy spatřován v jakékoliv snaze 

poskytovatele platebních služeb přenést na spotřebitele negativní následky svého jednání, ať už 

konání nebo opomenutí, byť by bylo plně v souladu se zákonem i smlouvou. Existenci úmyslu je 

pak třeba posuzovat podle individuálních okolností jednání zaměstnance, nebo jiného zástupce 

poskytovatele platebních služeb, jehož jednání v rozporu s dobrými mravy, jakožto jednání 

naplňující skutkovou podstatu občanskoprávního deliktu a tedy jednání v rozporu s právem bude 

zavazovat poskytovatele platebních služeb.123 Avšak v momentě, kdy bude prokázáno porušení 

dobrých mravů i úmysl, tak nastoupí další prvek, a to zvláštní úprava pro situace, kdy škůdce 

vykonává svá práva, která mu ukládá nahradit škodu pouze pokud hlavním účelem jednání 

porušujícího dobré mravy bylo uškodit jinému.124 Jsem toho názoru, že v tomto bodě by pojem 

výkonu práv měl být vykládán extenzivně a na základě toho by se do výkonu práv mělo počítat 

i plnění povinností. Považuji totiž za zcela nepřípustné, aby v právním státě osoba de facto neměla 

právo plnit své povinnosti. Z toho důvodu pak v situaci, jak jsem ji nadefinoval výše, tedy při 

provádění platební transakce za současného dodržení zákonných a smluvních povinností, bude 

 

118 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, část druhá, zvláštní část 
119 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2910 
120 Tamtéž, § 2913 
121 Tamtéž, § 2909 
122 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 299/18-1 [online]. [cit. 2020-02-21]. 

Dostupné z: 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/IV._US_299_18_an.p

df 
123 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 167 
124 Tamtéž 
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provedení platební transakce na základě řádně autorizovaného pokynu výkonem práv 

poskytovatele platebních služeb. Ten má povinnost splnit řádně autorizovaný příkaz a v zásadě 

nemá právo zkoumat, zda byl skutečně vydán osobou v postavení příkazce. Bude tedy nutné 

prokázat, že hlavním účelem jednání bylo uškodit jinému, což bude v praxi téměř nemožné 

vzhledem k přirozené tendenci každého ekonomicky činného subjektu nebýt nositelem škody. 

Finanční arbitr na základě této teorie vydal rozhodnutí,125 následně potvrzené v řízení 

o námitkách,126 které uvádí, že odblokování účtu internetového bankovnictví pouhým hovorem na 

zákaznickou linku je řádným postupem poskytovatele platebních služeb. Jedinou podmínku, 

kterou finanční arbitr poskytovateli platebních služeb vytyčil, je dodržení smluvně stanoveného 

postupu pro autentizaci spotřebitele při žádosti o odblokování (v případě tohoto rozhodnutí se 

jednalo o sdělení čísla účtu, data narození a libovolných dvou číslic nacházejících se v rodném 

čísle za lomítkem). Z toho nám vyplývá, že jediné, co může neautorizovanou platební transakci 

dělit od té autorizované, je pár čísel a vzhledem k tomu, že Zákon o platebním styku upravuje 

pouze nápravu neautorizované platby, tak tato hranice zároveň může spotřebitele dělit od přiznání 

nároku na náhradu škody finančním arbitrem.  

V souvislosti s minimální požadovanou mírou autentizace je třeba zmínit, že předmětné 

rozhodnutí finančního arbitra bylo vydáno v době, kdy neexistovala zákonná úprava autentizace 

uživatele vztahující se na odblokování.127 Osobně považuji jednostranné stanovení bezpečnostních 

požadavků v této oblasti poskytovatelem platebních služeb za značně nevyhovující. Jelikož je však 

odblokování internetového bankovnictví spojeno s vysokým rizikem podvodu v oblasti platebního 

styku, tak se na něj vztahují požadavky současného Zákona o platebním styku.128  V současné době 

tedy bude pro odblokování internetového bankovnictví potřeba využít silné ověření. Silné ověření 

musí využít alespoň dva ze tří zákonem stanovených bezpečnostních prvků, a to i) údaje, který je 

znám pouze uživateli, ii) věci, kterou má uživatel ve své moci a iii) biometrických údajů uživatele 

(dále jen „Silné ověření“).129 

Co se týče údajů, které jsou známé pouze uživateli, není mnoho co zde říct. Mezi typické 

příklady můžeme zařadit číslo osobního dokladu, datum narození, rodné číslo, či adresu trvalého 

 

125 Nález Finančního arbitra ze dne 25. února 2015, vydaný pod evidenčním číslem FA/2022/2015 [online]. [cit. 

2019-12-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/FA_PS_470_2014_nalez.pdf 
126 Rozhodnutí Finančního arbitra o námitkách ze dne 31. března 2015, vydané pod evidenčním číslem 

FA/3492/2015 [online]. [cit. 2019-12.12]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/FA_PS_470_2014_rozhodnuti_o_namitkach.pdf 
127 Nález Finančního arbitra ze dne 25. února 2015 vydaný pod evidenčním číslem FA/2022/2015 [online]. [cit. 

2019-12-12]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/FA_PS_470_2014_nalez.pdf 
128 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, § 223 odst. 1 
129 Tamtéž, § 223 odst. 3 
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bydliště, PIN kód platební karty nebo jiné druhy hesel vytvářených ve vztahu mezi poskytovatelem 

platebních služeb a spotřebitelem. Co se týče PIN kódu platební karty, tak přístup k jeho 

uchovávání v tajnosti a následky porušení zásady opatrného přístupu (např. nezapisovat ho poblíž 

platební karty) jsou popsány níže v této podkapitole. Ostatní zmíněné údaje považuji za značně 

problematické. Tyto údaje jsou totiž všechny uvedeny na osobních dokladech a vyjma čísla 

osobního dokladu se nemění. Je tedy potřeba zvážit jako bezpečnostní riziko, že tyto údaje 

zůstanou nezměněné i na novém osobním odkladu vydaném po nahlášení ztráty, nebo odcizení 

toho původního. Provedení jakéhokoliv pokynu, nebo poskytnutí informací bude dle mého názoru 

bezpečné pouze pokud s osobními údaji bude současně sděleno heslo vytvořené speciálně pro 

daného uživatele, nebo alespoň číslo průkazu totožnosti. 

Za ověření pomocí věci, kterou má uživatel ve své moci můžeme považovat například 

předložení osobního dokladu nebo platební karty. O ověřování pomocí platební karty je stejně jako 

o využívání PIN kódu pojednáno níže v této podkapitole. Pro průkaznost čísla osobního dokladu, 

nebo jeho samotného předložení je pak klíčovým nástrojem evidence osobních dokladů 

ztracených, odcizených, případně neplatných z jiného důvodu. Tuto evidenci vede Ministerstvo 

vnitra České republiky a je veřejně přístupná (dále též jako „Evidence neplatných dokladů“).130 

Sice nepovažuji za příliš pravděpodobné, že by osobní doklad uživatele získala do dispozice 

neoprávněná osoba, která by mu byla dostatečně podobná, ale i tak považuji za přiměřené, aby 

jakékoliv ověření totožnosti provedené na základě osobního dokladu, ať už fyzickým předložením, 

nebo uvedením údajů na něm obsažených, bylo doprovázeno vyhledáním daného osobního 

dokladu v Evidenci neplatných dokladů 

Ověřování pomocí biometrických údajů uživatele vsází primárně na identifikátory, kterými 

jsou prvky vzhledu osoby dostatečně specifické, určité a neměnné na to, aby mohly v delším 

časovém měřítku odlišit dvě různé osoby.131 Ačkoliv pojem biometrických údajů, nebo 

biometrického zabezpečení vyvolává v mnoha lidech představu hi-tech postupů, které by zařadili 

spíše do světa populární literatury, tak se hojně vyskytují již v současnosti a některé z nich patří 

již do historie. Za jednu z prvních prakticky využitelných metod ověření totožnosti za pomoci 

biometrických údajů můžeme považovat tzv. bertillonáž. Jednalo se o metodu založenou na 

změření konkrétních tělesných rozměrů, jež byly zapsány na identifikační kartu. V případě 

 

130 Neplatné doklady [online]. [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/ 
131 MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta a Vojen GÜTTLER. Biometrické údaje a jejich právní režim. Revue 

pro právo a technologie. 2018, č. 17, s. 91-129. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/8801 
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naměření tělesných, neboli biometrických údajů shodných s údaji na evidované kartě byla s velmi 

vysokou statistickou pravděpodobností předvedená osoba osobou totožnou s osobou 

představovanou již evidovanou kartou. Podstatně známější metodou využití biometrických údajů 

je daktyloskopie. Jedná se o metodu založenou na ztotožnění vybraných částí otisku papilárních 

linií, které jsou stručně označovány jako otisky prstů, osoby podléhající identifikaci a otisku prstu 

uloženého ve srovnávací databázi.  Historicky vzato byla daktyloskopie využívána primárně při 

vyšetřování trestné činnosti, ale dnes zaujímá čím dál tím větší pozici právě, jako ověřovací 

metoda v oblasti platebního styku. Využití otisku prstu, tedy biometrického údaje využívá již celá 

řada bank jako metody identifikace při přihlašování do aplikací mobilního bankovnictví, a tím i při 

poskytování platebních služeb.132 Navzdory technickému pokroku však mezi nejrozšířenější 

metody ověření identity pomocí biometrických údajů patří osobní doklady, jako například 

občanský průkaz. Zde k ověření identity na základě biometrických údajů dochází prostým 

porovnáním tváře osoby předkládající doklad s fotografií na tomto dokladu. Stojí za zmínku, 

že státem vydaný osobní doklad je věcí, kterou by měla mít ve své moci pouze osoba, jíž byl 

vydán. Ověření totožnosti na základě předloženého osobního dokladu je tedy ověřením totožnosti 

podle biometrických údajů i pomocí věci, kterou má ve své moci spotřebitel, a dalo by se tedy 

tvrdit, že splňuje požadavky Silného ověření. Osobně jsem však toho názoru, že pokud nebude 

srovnání obličeje s fotografií probíhat dostatečně spolehlivou strojovou metodou, tak tato metoda 

ani zdaleka nenaplní bezpečnostní očekávání, která jsou vkládána do institutu Silného ověření. Za 

jistý pokrok v této oblasti se dají pokládat osobní doklady se strojově čitelnými údaji, které 

umožňují automatizované porovnání obličeje s osobním dokladem.133 

Využívání biometrických údajů však není zajímavé pouze po technické stránce, ale i po stránce 

právní. Jak bylo řečeno již výše, tak biometrické údaje jsou v zásadě prvky vnější podoby člověka 

a ta je chráněna v rovině ústavněprávní, občanskoprávní i trestněprávní. V rovině ústavněprávní 

je třeba pro začátek zmínit čl. 10 Listiny základních práv a svobod,134 který v odst. 3 uvádí, 

že „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneužíváním osobních údajů.“ Toto ustanovení Listiny základních práv a svobod v běžném životě 

 

132 MOBILNÍ APLIKACE HELLO BANK! [online]. [cit. 2020-02-19]. Dostupné z:  

https://www.hellobank.cz/mobilni-aplikace/?fbclid=IwAR0LM4EnIb-cuj-Qh4rhQTMPfp-

eIC3KRF_wavPDszF1e8VAWjh1SQmxkG8. 

 George klíč [online]. [cit. 2020-02-19]. Dostupné z: https://www.csas.cz/cs/mobilni-aplikace/george-klic 
133 Takové systémy jsou využívány například na některých evropských letištích při kontrole dokladů vydaných v 

členských zemích Evropské unie 
134 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky 
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upravuje především Nový občanský zákoník, který chrání osobnost člověka obecně135 a dává mu 

právo požadovat upuštění od neoprávněného zásahu a případně i odstranění následku.136 Na tomto 

místě je třeba zmínit, že odborné právní veřejnosti není vlastní výklad pojmu osobnosti jakožto 

souboru psychických vlastností jedince, kdy někoho označujeme například za introverta. Odborná 

právní veřejnost pojem osobnosti vykládá mnohem šířeji a zahrnuje pod něj veškeré projevy 

jedince vůči okolí včetně těch fyzických.137 Osobně jsem toho názoru, že pod vnější projevy 

fyzického charakteru je potřeba řadit veškeré prvky podoby, a tedy i například otisky prstů nebo 

vzhled obličeje, v dnešní době používaný pro identifikaci osob. Nadále se budu zabývat pouze 

zásahy do osobnosti týkající se právě vnější podoby člověka. Dříve, než se budu zabývat určením 

neoprávněného zásahu do osobnosti, tak bych rád rozdělil tyto zásahy podle formy činnosti. 

V tomto směru můžeme rozeznávat zásah do osobnosti ve formě zachycení podoby a ve formě 

rozšiřování této podoby. Ohledně obou forem Nový občanský zákoník stanovuje jako základní 

pravidlo oprávněnosti souhlas zpodobňované osoby.138 Co se týče zobrazování podoby, považuji 

za důležité pro oblast automatizovaného rozpoznávání totožnosti pravidlo jakéhosi  rozšíření 

svolení na základě rozumného očekávání, kdy Nový občanský zákoník uvádí, že „Svolí-li někdo 

k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho 

rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně 

předpokládat.“139   

Obdobně pak danou problematiku upravuje i právo Evropské unie, které v nařízení GDPR 

stanovuje, že osobními údaji jsou „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

osobě ... lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například ... 

jeden či více zvláštních prvků fyzické,… identity této osoby.“140 Shodně s českým právním řádem, 

pak upravuje i možnost zpracování osobních údajů například se souhlasem subjektu těchto 

údajů.141 Z ostatních případů povoleného zpracování osobních údajů je zajímavé zejména jejich 

zpracování v případech, kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené se subjektem osobních 

údajů.142 

 

135 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 81 
136 Tamtéž, § 82 
137 Lavický P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014. 

ISBN 978-80-7400-529-9 
138 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 84 a § 85 
139 Tamtéž, § 85 odst. 2 
140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kapitola I čl. 4 odst. 1 
141 Tamtéž, čl. 6 odst. 1 písm. a) 
142 Tamtéž, čl. 6 odst. 1 písm. b) 
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Pro ilustraci zde uvedu příklad. Pokud si zažádáte o využívání otisku prstu jakožto 

bezpečnostního prvku při platbě kreditní kartou nebo přístupu do aplikace mobilního bankovnictví, 

tak bude onen otisk prstu biometrickým údajem a bude tedy podléhat zmiňované právní úpravě. 

V případě prvního zadání otisku prstu, jakožto srovnávacího vzorku, se bude dle české právní 

úpravy jednat o zachycení podoby, kdežto podle nařízení GDPR o zpracování osobních údajů. 

Podle obou právních úprav bude možnost dané zachycení legalizovat souhlasem subjektu údajů. 

Podle nařízení GDPR by se sice dalo toto zpracování legalizovat i zařazením do kategorie případů 

zpracování nezbytných pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem osobních údajů, ale tuto 

kategorii osobně považuji za potencionálně velmi rizikovou stran konkrétního výkladu, a proto 

bych osobně doporučil i tak tento krok podmínit předchozím udělením výslovného souhlasu. 

Následně bude potřeba tento srovnávací otisk archivovat a v potřebných případech vyvolat 

z paměti. Zde opět bude možnost využití legalizovat výslovným udělením souhlasu, ale na rozdíl 

od prvního kroku tento krok považuji za snáze zařaditelný pod ustanovení nařízení GDPR 

o legalizaci nutností pro splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Z uvedeného příkladu dle 

mého názoru vyplývá slučitelnost právní úpravy obsažené v Novém občanském zákoníku 

a v nařízení GDPR. V rámci české právní úpravy pak šíření srovnávacího vzorku do databází, jež 

ho mají využít, můžeme zařadit pod výše zmíněné rozšíření svolení s pořízením zpodobnění i na 

očekávatelné šíření. 

V dnešní době bych tedy za adekvátní přístup k blokaci internetového bankovnictví považoval, 

že pokud skrze internetové bankovnictví, při jehož odblokování bylo využito Silného ověření, byl 

dán pokyn k platební transakci, tak se jedná o transakci autorizovanou a Finanční arbitr nemůže 

spotřebiteli přiznat žádnou náhradu škody. Oproti autorizované transakci pak mohou nastat 

případy, kdy poskytovatel platebních služeb, byť částečně, nenaplnil požadavky Silného ověření 

a takové případy by měly být označovány za neautorizované platební transakce se všemi s tím 

souvisejícími právy spotřebitele. Dle mého názoru je taková míra ochrany spotřebitele naprosto 

postačující a poskytuje mu dostatečnou možnost dovolat se svých práv, aniž by na poskytovatele 

platebních služeb byla přenášena zodpovědnost za mnohdy neopatrné jednání spotřebitele. Pro 

úplnost lze dodat, že Finanční arbitr sám prohlásil, že má možnost přiznat náhradu škody pouze 

v rozsahu, v jakém je škoda zapříčiněna věcí spadající do jeho věcné působnosti. Finanční arbitr 

tak nijak spotřebitele neomezuje na možnosti dovolávat se náhrady škody nebo vydání 

bezdůvodného obohacení v občanskoprávním či trestním řízení před obecnými soudy.143 

 

143 Nález Finančního arbitra ze dne 25. února 2015 vydaný pod evidenčním číslem FA/2022/2015 [online]. [cit. 

2020-02-19]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/FA_PS_470_2014_nalez.pdf 
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Nárok spotřebitele na náhradu škody způsobené zneužitím platební karty je, z pohledu Zákona 

o platebním styku, stejně jako nárok na náhradu škody z neoprávněného odblokování 

internetového bankovnictví nárokem na náhradu škody z neautorizované platební transakce. 

V tomto případě však klíčovou otázkou nebude oprávněnost postupu poskytovatele platebních 

služeb, ale náležité poskytnutí souhlasu spotřebitele jakožto plátce, což je dle Zákona o platebním 

styku nezbytnou náležitostí autorizované platby.144 Stejně jako odblokování, i platba kreditní 

kartou, jakožto příkaz k elektronické platební transakci, vyžaduje Silné ověření, jelikož se jedná 

o platební příkaz k elektronické platební transakci.145 V případě platby kreditní kartou je obvyklý 

způsob, jak naplnit požadavky Silného ověření, použití platební karty jakožto věci, kterou má 

uživatel ve své moci a zadání PIN kódu, jakožto údaje, který je znám pouze uživateli.146 První 

otázkou, kterou si musíme zodpovědět je, zda příkaz k platbě provedený výše popsaným způsobem 

bude vždy představovat náležitý souhlas spotřebitele. Z rozhodovací praxe Finančního arbitra 

vyplývá, že tomu tak nebude. Ve svém nálezu Finanční arbitr vyslovil myšlenku, že souhlas 

projevený použitím platební karty a zadáním PIN kódu osobou odlišnou od spotřebitele bez jeho 

souhlasu nebude autorizovanou transakcí.147 Tím se tedy dostávám k nárokům spotřebitele 

z neautorizované platební transakce tak, jak byly popsány v první podkapitole této kapitoly, kde 

jsme se dozvěděli, že škoda z neautorizované platební transakce leží v plném rozsahu na 

spotřebiteli například pokud ji zavinil hrubou nedbalostí nebo vznikla jakožto následek 

podvodného jednání.148 Dle mého názoru jsou pouze dva způsoby, jak může dojít k zadání PIN 

kódu při platbě kreditní kartou. Prvním způsobem je, že ho zadal sám spotřebitel nebo jím 

pověřená osoba a druhým je, že ho zadala neoprávněná osoba. V druhém případě si musíme klást 

otázku, jak se tato osoba PIN kód dozvěděla. První možností je, že jí ho sdělil spotřebitel, druhou 

možností je odpozorování od spotřebitele a třetí možností je jeho zaznamenání na kreditní kartě, 

nebo na předmětu získaném spolu s ní. Jak v případě zadání PIN kódu samotným spotřebitelem, 

tak v případě jeho zadání jinou osobou se souhlasem spotřebitele považuji jakékoliv uplatňování 

nároku na náhradu škody z provedených plateb za jednání jednoznačně nesoucí znaky podvodného 

jednání. V případech, kdy spotřebitel sdělil PIN kód osobě, u níž si nepřeje, aby zadávala platby 

 

144 Nález Finančního arbitra ze dne 25. února 2015 vydaný pod evidenčním číslem FA/2022/2015 [online]. [cit. 

2020-02-19]. Dostupné z: https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/FA_PS_470_2014_nalez.pdf 
145 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, § 223 odst. 1 písm. b) 
146 Tamtéž, § 223 odst. 3 psím. a) a b) 
147 Nález Finančního arbitra ze dne 15. 11. 2017 vydaný pod evidenčním číslem FA/32699/2017 [online]. [cit. 2019-

12-13]. Dostupné z:  

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1513586686_cs_fa_ps_494_2017_nalez.pdf 
148 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, § 182 odst. 1 písm. b) 
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jeho kartou, nebo si ho poznamenal na místo, které umožňovalo dovodit spojitost s kreditní kartou, 

se zase podle mého názoru jedná o zřejmý případ hrubé nedbalosti. Případy, kdy spotřebitel 

umožnil odpozorování PIN kódu, budou dle mého názoru ve většině případů přinejmenším hraničit 

s hrubou nedbalostí. Z výše uvedeného nám tedy vyplývá, že v případech, kdy byl při užití kreditní 

karty neoprávněnou osobou zadán PIN kód a spotřebitel uplatňuje nárok na náhradu škody, se 

s největší pravděpodobností jedná buď o podvodné jednání nebo hrubou nedbalost. V takových 

případech pak Zákon o platebním styku klade plnou odpovědnost za škodu z neautorizované 

transakce na spotřebitele. 149 Situace, kdy byl při platbě neoprávněnou osobou zadán PIN kód 

hodnotí jako hrubou nedbalost ve většině případů i ustálená rozhodovací praxe Finančního 

arbitra.150  

Finanční arbitr však v praxi žádá vyloučení dalších možností, kterými je zejména odpozorování 

PIN kódu, náhodné zadání správného PIN kódu, získání PIN kódu z platební karty a prolomení 

zabezpečení platební instituce. Možnost odpozorování PIN kódu Finanční arbitr v praxi hodnotí 

zejména podle záznamů využívání platební karty kdy, pokud nebyla v krátké době před 

předmětnou transakcí použita v blízkosti místa, kde byl zadán pokyn k předmětné transakci, tak je 

možnost využití odpozorovaného PIN kódu nepravděpodobná. Osobně tuto konstrukci považuji 

za poněkud problematickou, jelikož její výsledná aplikace závisí na příliš abstraktních pojmech, 

jako je krátká doba nebo blízké místo. Z pohledu spotřebitele bude třeba apelovat na fakt, 

že absence platební karty si člověk pravděpodobně všimne, až když ji chce opětovně použít. 

V případech, kdy k odcizení platební karty a odpozorování PIN kódu dojde cestou do práce a osoba 

neoprávněně disponující s platební kartou si to uvědomí, se tato osoba bude moci relativně 

bezpečně spolehnout na to, že má zhruba osm hodin, než si spotřebitel uvědomí absenci platební 

karty. Z takto odhadnuté doby a dopravní dostupnosti pak vyplývá i rozsah pojmu blízké místo. 

Již z nespolehlivosti takových odhadů pak dle mého názoru jasně vyplývá chatrnost této 

konstrukce, kterou Finanční arbitr podmiňuje přenos následků na spotřebitele. Oproti zájmu 

spotřebitele pak stojí zájem poskytovatele platebních služeb, nebýt odpovědný za nedbalost 

spotřebitele, který Zákon o platebním styku zakotvuje například v povinnosti spotřebitele přijmout 

„veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho osobních bezpečnostních prvků“.151 Možnost 

náhodného zadání správného PIN kódu je pak vyloučena prakticky vždy vzhledem 

 

149 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, § 182 odst. 1 písm. b) 
150 Nález Finančního arbitra ze dne 11. 7. 2017 vydaný pod evidenčním číslem FA/10104/2017 [online]. [cit. 2020-

02-19]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1508313155_cs_fa_ps_297_2017_nalez.pdf 
151 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, § 165 písm. a) 
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k pravděpodobnosti pouhé 0,01 %. Po stránce možnosti získání PIN kódu z platební karty je nutno 

rozlišovat platební karty opatřené magnetickým proužkem a čipem. Magnetický proužek PIN kód 

vůbec neobsahuje a je proto nemožné ho z něj získat. Naproti tomu čip sice obsahuje údaje 

o platební kartě včetně PIN kódu, ale v zašifrované podobě a dosud není znám jediný případ, kdy 

by toto šifrování bylo prolomeno.152 Co se týče možnosti prolomení zabezpečení platební instituce 

je třeba vždy usuzovat z výsledků individuálního šetření, které bude založeno na důkazech 

vyžádaných od platební instituce. 

Na závěr kapitoly o poskytování platebních služeb bych rád uvedl krátký exkurz do oblasti 

trestního práva. Základním ustanovením trestněprávní ochrany poskytování platebních služeb je 

Trestní zákoník a jeho ustanovení § 234, které zavádí trestný čin Neoprávněného opatření, padělání 

a pozměnění platebního prostředku. Nejprve je potřeba rozebrat si základní skutkovou podstatu 

tohoto trestného činu, respektive všechny čtyři jeho základní skutkové podstaty. První základní 

skutková podstata uvádí, že „Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, 

zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební 

kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní 

šek nebo záruční šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci.“153 Druhá základní skutková podstata pak uvádí, že „Kdo sobě nebo 

jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává padělaný nebo pozměněný platební prostředek, 

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“ Třetí a čtvrtá skutková podstata uvádí, 

že „Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý nebo platný, 

nebo kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo platný, bude 

potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.“ 

První věc, na kterou je potřeba upozornit, je absence explicitně uvedeného definitivního 

vymezení pojmu platebního prostředku v Trestním zákoníku.154 Pouze ve skutkové podstatě 

trestného činu Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku155 nalézáme 

příkladmý výčet a za jistý způsob implicitně uvedeného negativního výčtu považuji existenci 

trestného činu Padělání a pozměnění peněz,156 která dle mého názoru vyjadřuje snahu v rámci 

trestněprávní ochrany  měny a platebních prostředků řešit hotovostní peníze a platební prostředky 

 

152 Nález Finančního arbitra ze dne 11. 7. 2017 vydaný pod evidenčním číslem FA/10104/2017 [online]. [cit. 2020-

02-19]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1508313155_cs_fa_ps_297_2017_nalez.pdf 
153 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 234 odst. 1 
154 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
155 Tamtéž, § 234 
156 Tamtéž, § 233 
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zvlášť. Za postup v souladu s účelem Trestního zákoníku pak považuji využití definice platebních 

prostředků dle Zákona o poskytování platebních služeb a s ní spojený výklad, ať už ve formě 

judikatury, či odborné literatury. Tuto svou domněnku stavím na předpokladu, že účelem 

trestněprávní ochrany platebních prostředků by neměla být ochrana konkrétních v určitém čase 

užívaných platebních prostředků, ale ochrana samotného platebního styku, jakožto nezbytné 

součásti hospodářského života. Z toho důvodu je třeba chránit platební prostředky tak, jak se časem 

mění a využití definic mimo oblast trestního práva je skvělým způsobem k dosažení takové 

flexibility. Dále považuji za nutné zmínit, že trestněprávní sankce dle první uvedené skutkové 

podstaty se na základě jazykového výkladu vztahuje na prakticky jakékoliv zacházení s platebním 

prostředkem, ke kterému nebyl udělen souhlas oprávněného uživatele. Pokud bychom se tedy 

přidrželi čistě jazykového výkladu, tak by pod trestný čin Neoprávněného opatření, padělání 

a pozměnění platebního prostředku bylo nutno zahrnout například i dispozice s nalezenou platební 

kartou prováděné za účelem jejího odevzdání. I kdyby však takový případ dospěl až do fáze 

trestního stíhání, tak by mělo být zastaveno, jelikož s ohledem na míru ohrožení chráněného zájmu 

bylo zjevně více než dosaženo účelu trestního stíhání.157 Jediným účelem, pro který by takové 

trestní stíhání bylo vůbec zahájeno, by bylo naplnění čistě formálních požadavků zákona. 

Jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších aspektů trestního práva je možnost souběhu více 

trestných činů, a to zejména souběhu jednočinného. Jednočinný souběh lze stručně nadefinovat, 

jako spáchání více trestných činů jediným skutkem. Mezi trestné činy, jejichž spáchání se může 

krýt se spácháním trestného činu Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního 

prostředku, u kterých je tedy třeba uvažovat o možnosti souběhu, řadím zejména trestné činy 

Krádeže158, Loupeže159 a Podvodu.160 Možnost jednočinného souběhu Neoprávněného opatření, 

padělání a pozměnění platebního prostředku s Podvodem je dána dvěma fakty, a to rozdílným 

chráněným zájmem, kdy první z trestných činů chrání bezpečnost platebního styku, kdežto druhý 

chrání majetek.161 Dalším faktem je, že základní skutkové podstaty prvního z uvedených trestných 

činů, na rozdíl od skutkové podstaty toho druhého,162 vůbec nepracují se způsobením škody.163 

Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku se tedy lze dopustit, aniž 

 

157 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 172 odst. 2 písm. c) 
158 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 205 
159 Tamtéž, § 173 
160 Tamtéž, § 209 
161 DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. díl. (§ 233 až 421). 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

ISBN: 978-80-7478-790-4 
162 Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 209 
163 Tamtéž, § 234 odst. 1, 2 a 3 
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by byla způsobena nějaká škoda. Mohou tedy nastat situace, kdy někdo sebe nebo jiného obohatí 

podvodným jednáním o platební prostředek, který si opatří bez souhlasu oprávněného uživatele, 

a tím se dopustí Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,164 ale 

z jakéhokoliv důvodu ho nevyužije, tím pádem nepřekročí hranici nikoliv nepatrné škody,165 čímž 

pádem se nedopustí Podvodu.166 Naproti tomu může nastat i obdobná situace, kdy ale pachatel 

platební prostředek získaný podvodným jednáním využije a způsobí tak škodu v předmětné výši. 

Způsobením této škody v souvislosti s podvodným jednáním dojde ke spáchání Podvodu,167 a to 

v rámci jediného skutku, kterým bylo spácháno i Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění 

platebního prostředku,168 čímž dojde ke spáchání těchto trestných činů v jednočinném souběhu. 

Lze však diskutovat o možnosti, že bude samo opatření platebního prostředku bráno jako jednání 

bezprostředně směřující k obohacení se, vedené úmyslem se obohatit a celá situace tedy bude brána 

jako jednočinný souběh s Podvodem ve stadiu pokusu169 již okamžikem podvodného opatření si 

platebního prostředku. Veškerá tato argumentace se pak dá využít i na možnost jednočinného 

souběhu Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku s Krádeží. Jediný 

rozdíl je v tom, že pachatel si přístup k platebním prostředku nezjedná podvodným jednáním, ale 

přisvojením si ho. Rovněž nutnost kumulativně s primární podmínkou splnit i sekundární 

podmínku způsobení škody nikoliv nepatrné je u Krádeže doplněna o celou řadu alternativních 

sekundárních podmínek, kterými lze skutkovou podstatu naplnit namísto způsobením škody. Je 

tak možné, že jednočinný souběh bude dokonán již přisvojením si platebního prostředku, který 

měla jiná osoba u sebe, nehledě na možnost budoucího způsobení škody.170 Jednočinný souběh 

Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění s Loupeží ve formě dokonaných trestných činů 

pak bude naplněn užitím násilí, nebo pohrůžky bezprostředním násilím a následným získáním 

platebního prostředku. I zde je pak možnost souběhu dána odlišnými chráněnými zájmy. Hlavním 

zájmem chráněným kriminalizací Loupeže je svoboda člověka a jeho možnost se svobodně 

rozhodovat, čemuž odpovídá i podoba základní skutkové podstaty, která vyžaduje pouze užití 

násilí, nebo pohrůžky bezprostředním násilím s úmyslem zmocnit se cizí věci, nikoliv však 

naplnění tohoto úmyslu.171 I zde však figuruje možnost naplnění jednočinného souběhu formou 

 

164 Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 234 odst. 1, 2 a 3 
165 Tamtéž, § 138 
166 Tamtéž, § 209 
167 Tamtéž 
168 Tamtéž, § 234 
169 Tamtéž, § 21 
170 Tamtéž, § 205 
171 Tamtéž, § 173 odst. 1 
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pokusu jednoho z trestných činů, jelikož spáchání loupeže směřující k získání platebního 

prostředku je jednáním bezprostředně směřujícím k získání platebního prostředku s úmyslem si ho 

opatřit.172 

2.2 Spory z vydávání a zpětné výměny elektronických peněz 

V této kapitole budu opět vycházet z několika málo rozhodnutí finančního arbitra a ze Zákona 

o platebním styku, který kromě poskytování platebních služeb upravuje i vydávání elektronických 

peněz a elektronické peníze obecně a je tedy nejdůležitějším zdrojem národní právní úpravy pro 

tuto část.  Dále bude potřeba se alespoň zběžně podívat do Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/110/ES ze dne 16. 9. 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím 

výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES 

a o zrušení směrnice 2000/46/ES  (dále též jako „Směrnice o institucích elektronických peněz“). 

2.2.1 Elektronické peníze 

Co se týče samotného pojmu elektronických peněz, musíme se podívat do § 4 Zákona 

o platebním styku, který v odst. 1 uvádí že elektronickými penězi je peněžní hodnota, která: 

a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, b) je uchovávána elektronicky, c) je vydávána 

proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a d) je přijímána jinou 

osobou než tím, kdo ji vydal.173 Definice uvedená v čl. 2 bod 2) Směrnice o institucích 

elektronických peněz se pak liší zejména v tom, že výslovně uvádí jako účel provádění konkrétních 

platebních transakcí.174 Elektronické peníze si tedy můžeme vysvětlit jako peněžní hodnotu, která 

a) představuje nárok spotřebitele vůči vydavateli elektronických peněz, b) nemá hmotný substrát, 

nepočítáme-li momentální nosič, podstatný je nehmotný zápis vedený v elektronické podobě, c) 

získáme je směnou za peněžní prostředky, tedy mnohdy klasické tištěné peníze, a to za účelem 

provádění platebních transakcí.175 

Vztahy podnikatele a spotřebitele týkající se elektronických peněz se budou řídit zejména 

§ 193 Zákona o platebním styku a zde upravenou smlouvou o vydání elektronických peněz. Z výše 

 

172 Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 21 
173 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 
174 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí 

elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 

2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES, čl. 2 bod 2) 
175 Platební transakcí se ve smyslu zákona 370/2017 Sb., o platebním styku dle § 2 odst. 1 písm. a) rozumí „vložení 

peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních 

prostředků, je-li prováděna v rámci platební služby.“ 
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uvedeného nám vyplývá zejména prostý závazek podnikatele vydávat elektronické peníze na 

základě smlouvy, a to proti přijetí peněžních prostředků v poměru jedna ku jedné.176 Z pohledu 

spotřebitele je pak klíčový zejména § 194 téhož zákona, který upravuje zpětnou výměnu 

elektronických peněz. Zde se dozvídáme zejména o nároku spotřebitele (zde zvaného držitel) 

kdykoliv požádat o zpětnou výměnu, a to za bankovky a mince. Klíčový je zde okamžik, kdy 

spotřebitel požádá o zpětnou výměnu elektronických peněz. Pokud o ni požádá za trvání smlouvy 

o vydání elektronických peněz, tak má nárok na výměnu v libovolném rozsahu, kdežto pokud o ni 

požádá ode dne zániku smlouvy až do jednoho roku od jejího zániku, tak se ze zásady provádí 

výměna v plné nominální hodnotě držených elektronických peněz. V případě zániku smlouvy 

o vydání elektronických peněz by si pak spotřebitel měl dát pozor zejména na promlčecí lhůtu 

práva na zpětnou výměnu, která počíná běžet dnem zániku závazku ze smlouvy.177  

Elektronické peníze si tedy můžeme shrnout jako elektronicky uchovávaný ekvivalent peněžní 

hodnoty, tedy peněžní hotovosti, který je široce přijímaný ostatními fyzickými a právnickými 

osobami. Tento ekvivalent peněžní hodnoty je spotřebiteli, zvanému držitel, poskytován 

podnikatelem, zvaným vydavatel elektronických peněz, v kurzu jedna ku jedné za účelem 

provádění bezhotovostních platebních transakcí a spotřebitel má vždy právo jej vyměnit zpět za 

hotovost v poměru jedna ku jedné. 

2.3 Spory při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo 

jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby 

Tato kapitola bude specifická zejména tím, že se zabývá širokým. ale zároveň poměrně úzkým 

vymezením věcné příslušnosti. Na rozdíl od ostatních kapitol této části nebude stačit prostě 

nadefinovat jediný předmět sporu, ale hned čtyři a jeden z toho značně obecný. Proto v této 

kapitole není pouze shrnutí předmětu sporu, ale na konci první podkapitoly je i porovnání 

jednotlivých předmětů sporů mezi sebou navzájem. 

2.3.1 Spotřebitelský úvěr a jiný úvěr, zápůjčka a obdobné finanční služby 

Problematika spotřebitelských úvěrů je pro laika nesmírně komplikovaná již kvůli vysoké míře 

úpravy právem Evropské unie. Kromě českých právních předpisů jakými jsou Nový občanský 

 

176 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 
177 Tamtéž 
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zákoník178 a zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále též jen „Zákon o spotřebitelském 

úvěru“)179, je potřeba mít na vědomí i evropské předpisy, a to zejména i) Směrnici o smlouvách 

o spotřebitelském úvěru180, ii) Směrnici o změně části II přílohy I směrnice 2008/48/ES, kterou se 

stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů181, iii) Směrnici 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení182 a iv) Nařízení 

o regulačních technických normách týkajících se minimální peněžní částky pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky pro zprostředkovatele úvěru.183 

Vzhledem k tomu, že spotřebitelský úvěr je pouze dílčím tématem této diplomové práce, tak bude 

jako základu využito české právní úpravy a právní předpisy Evropské unie budou v případě 

potřeby použity pouze k doplnění a okomentování těchto poznatků. 

Podle Nového občanského zákoníku se smlouvou o úvěru jedna ze stran (úvěrující) zaváže 

druhé straně (úvěrovanému) poskytnout k užívání peněžní prostředky do určité výše a úvěrovaný 

se zavazuje je vrátit a zaplatit úrok.184 Nový občanský zákoník sice v definici úvěru neuvádí jako 

strany smlouvy o úvěru podnikatele a spotřebitele, ale podle Zákona o finančním arbitrovi je 

Finanční arbitr příslušný k řešení sporů, kde na jedné straně stojí spotřebitel.185 Nový občanský 

zákoník nám pak říká, že spotřebitelem je ten, kdo mimo rámec svého případného podnikání jedná 

s podnikatelem.186 Nás tedy zajímají pouze ty vztahy ze smlouvy o úvěru, kde na jedné straně stojí 

spotřebitel a na druhé straně takového vztahu musí na základě jazykového a logického výkladu 

stát podnikatel. Zajímají nás tedy pouze vztahy spotřebitele a podnikatele, proto považuji za 

příhodné i zde užívat označení podnikatel a spotřebitel namísto úvěrujícího a úvěrovaného. Mezi 

základní práva spotřebitele ze smlouvy o úvěru pak patří žádat poskytnutí peněz, a to ze zásady 

kdykoli během trvání závazku ze smlouvy, případně ve lhůtě stanovené smlouvou, byla-li 

 

178 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
179 Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 
180 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS 
181 Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby 

nákladů 
182 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru na nemovitosti určení k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 
183 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimální 

peněžní částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky pro 

zprostředkovatele úvěru 
184 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2395 
185 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 1 odst. 1 
186 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 419 
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ujednána187 a dále oprávnění poskytnuté peněžité prostředky vrátit již před dohodnutým 

okamžikem. V případě dřívějšího vrácení poskytnuté částky spotřebitel neplatí úroky za dobu mezi 

plánovaným a reálným okamžikem splacení.188 Z pohledu podnikatele je pak klíčové oprávnění 

žádat vrácení částky do jednoho měsíce od požádání, pokud nebyla dohodnuta konkrétní doba189 

a také možnost odstoupit od smlouvy a žádat splacení úvěru včetně úroků bez zbytečného odkladu, 

pokud spotřebitel poskytnutou částku využil k jinému účelu než na jaký je smlouva o úvěru 

vázána.190 V takovém případě by měl mít spotřebitel na paměti, že pokud bude prostředky 

z účelového úvěru  v dostatečném rozsahu bez souhlasu podnikatele užívat na jiný než stanovený 

účel, tak se tím dopouští trestného činu Úvěrového podvodu.191 Podnikateli se tak nabídne 

omezená možnost, aby se domáhal náhrady škody v trestním řízení, jakožto poškozený.192 Zásadní 

otázkou zde je, zda vůbec došlo ke způsobení škody? Škodu definujeme jako škodu skutečnou, 

nebo ušlý zisk, tedy opodstatněně očekávané navýšení majetku, ke kterému nedošlo.193 Osobně 

jsem toho názoru, že čerpáním úvěru pro jiný, než stanovený účel, nedochází ke škodě na majetku 

věřitele a ani není připraven o žádný odůvodněně očekávaný zisk. Ve spojení s úvěrem bude 

věřiteli způsobena škoda, popřípadě bude připraven o odůvodněně očekávaný zisk až v případě, 

kdy dlužník nesplatí úvěr včetně úroků. Trestní řád však z postavení poškozeného vylučuje osobu, 

jejíž škoda není v příčinné souvislosti s trestným činem.194 Věřitele tedy z postavení poškozeného 

vyloučí například situace, kdy dlužník nesplácí ze své vlastní vůle. Až v případě, kdy dlužník 

nebude úvěr splácet, jelikož toho objektivně není schopen, tedy zkrátka nemá prostředky, kterými 

by úvěr splácel a dá se usoudit, že se do této platební neschopnosti dostal následkem hospodářsky 

nevhodného využití prostředků čerpaných z úvěru a že kdyby je využil ke stanovenému účelu, tak 

by byl schopen úvěr řádně splácen,  pak teprve v takovou chvíli  věřiteli škoda ve formě nesplacení 

poskytnutých prostředků a ušlý zisk ve formě nesplacených úroků vznikne v příčinné souvislosti 

s trestným činem, a teprve v tu chvíle tedy bude věřitel poškozeným ve smyslu Trestního řádu 

a bude mít s tím spojené právo domáhat se v rámci trestního řízení náhrady škody.195 Tato má 

právní konstrukce by se dala shrnout tak, že škoda je snížením majetku a ušlý zisk nezvýšením 

 

187 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2397 
188 Tamtéž, § 2399 odst. 2 
189 Tamtéž, § 2399 odst. 1 
190 Tamtéž, § 2400 
191 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 211 odst. 2 
192 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 43 
193 DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. (§ 1 až 179h). 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN: 

978-80-7552-600-7 
194 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 43 odst. 2 
195 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 43 
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majetku. Na výši majetku má však vliv pouze to, zda dlužník úvěr čerpá nebo ne a zda dlužník 

úvěr splácí nebo ne, ale to, k čemu čerpané prostředky v mezidobí využije nemá na majetek věřitele 

žádný přímý vliv. Pro opětovné získání prostředků, poskytnutých v rámci účelového úvěru, 

prostřednictvím trestního řízení se však věřiteli nabízí i jiná cesta. Dle Trestního řádu není 

poškozeným pouze osoba, které byla způsobena škoda, ale i osoba, na jejíž úkor se pachatel 

obohatil a ta může v rámci trestního řízení žádat vydání bezdůvodného obohacení.196 Obohacením 

se na něčí úkor je myšleno bezdůvodné obohacení ve smyslu Nového občanského zákoníku, tedy 

obohacení, které postrádá platný právní titul.197 Jak jsem uvedl již výše, tak čerpání věřitelem 

dobrovolně poskytnutých prostředků na jiný, než stanovený účel nepovažuji za způsobení škody. 

Považuji však za použitelný výklad, dle kterého se právní titul čerpání prostředku, kterým je 

smlouva o účelovém úvěru vztahuje pouze na čerpání prostředků za stanoveným účelem. Čerpání 

prostředků přislíbených v rámci smlouvy o účelovém úvěru na jiný, než stanovený účel je tedy 

čerpáním bez právního titulu, a tím i bezdůvodným obohacením. 

V Novém občanském zákoníku nalézáme též základní ustanovení o zápůjčce: Přenechá-li 

zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného 

druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.198 Z uvedeného paragrafu můžeme dovodit za prvé, 

že smlouva o zápůjčce je smlouvou reálnou, jelikož k jejímu vzniku dochází okamžikem 

přenechání věci, tedy realizací předmětu smlouvy, a nikoliv prostou dohodou. Dosažení konsensu 

ohledně toho, že bude přenechána k užívání zastupitelná věc považuji z toho důvodu v podstatě za 

smlouvu o smlouvě budoucí, která je v okamžiku přenechání věci naplněna vznikem smlouvy 

o zápůjčce. Druhou věcí je, že předmětem zápůjčky bude ze zásady věc zastupitelná. Bude se tedy 

jednat o věci u nichž nám nezáleží na konkrétním kusu, ale na vlastnostech. V praxi například 

dojnice bude věcí zastupitelnou, jelikož můžeme vrátit dojnici o srovnatelné dojivosti, ale 

plemenný býk, který je díky svému rodokmenu jedinečný, nebude věcí zastupitelnou, a proto 

nebude způsobilým předmětem zápůjčky. Třetí věcí je, že ustanovení vůbec neupravuje úroky 

ze zápůjčky. To napravuje Nový občanský zákoník v samostatném ustanovení, které uvádí, 

že úroky lze ujednat.199 U zápůjčky jsou tedy úroky pouhou možností, kterou je třeba výslovně 

sjednat. 

 

196 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 43 
197 DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. (§ 1 až 179h). 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN: 

978-80-7552-600-7 

 Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2991 odst. 2 
198 Tamtéž, § 2390 
199 Tamtéž, § 2392 
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Spotřebitelský úvěr nám definuje Zákon o spotřebitelském úvěru obecnou definicí a následně 

definicemi specifických druhů spotřebitelských úvěrů.200Spotřebitelským úvěrem je tedy odložená 

platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytnutá nebo zprostředkovaná 

spotřebiteli. Spotřebitelský úvěr v sobě tedy obsahuje úvěr a zápůjčku tak, jak byly nadefinovány 

výše, pouze s tím rozdílem, že jednou ze stran smlouvy musí být spotřebitel a v případě zápůjčky 

musí být jejím předmětem peníze. Kromě zápůjčky a úvěru, může být za podmínky poskytnutí 

spotřebiteli spotřebitelským úvěrem i odložená platba a obdobná finanční služba. Odloženou 

platbou rozumíme možnost až později zaplatit za již poskytnuté zboží a služby. V praxi se tak bude 

jednat o různé možnosti nákupu na splátky, které je v rovině teorie třeba odlišovat od případů, kdy 

vám obchodník prodá věc za okamžitou platbu, ke které vám poskytne úvěr, jehož prostřednictvím 

bude cena okamžitě uhrazena. Jelikož by v takovém případě dotčená osoba stále vystupovala jako 

spotřebitel, tak by byla stále naplněna definice spotřebitelského úvěru. Proto si myslím, že 

v praktické rovině alespoň co do příslušnosti finančního arbitra a aplikovatelnosti Zákona 

o spotřebitelském úvěru není mezi těmito situacemi žádný relevantní rozdíl. Mezi obdobné 

finanční služby pak můžeme zařadit různé zákonem výslovně neupravené smlouvy, tedy tzv. 

smlouvy nepojmenované. Tak například leasingová smlouva není ani smlouvou kupní a ani 

smlouvou nájemní, ale judikatura ji řadí mezi finanční služby.201Jedním ze specifických druhů 

spotřebitelského úvěru je spotřebitelský úvěr na bydlení jakožto úvěr i) zajištěný nemovitou věcí, 

nebo věcným právem k nemovité věci, ii) účelově určený k nabytí nemovité věci, udržení jejího 

vlastnictví, její výstavbě, nebo stavební úpravě a nebo iii) úvěr poskytnutý podle předpisu 

upravujícího stavební spoření.202 Dalším specifickým druhem spotřebitelského úvěru je vázaný 

spotřebitelský úvěr, který je vázaný na konkrétní zboží či službu s výjimkou věcí spadajících pod 

spotřebitelský úvěr na bydlení.203  

Zde považuji za nutné uvést, alespoň základní srovnání úvěru, zápůjčky a spotřebitelského 

úvěru, které bude vycházet z výše uvedených informací. Smlouva o úvěru je smlouvou 

konsensuální, tedy smlouvou, která je uzavřena a zavazuje strany již v okamžiku dosažení 

konsensu, tedy shody co do obsahu a uzavření smlouvy. Zápůjčka je naproti tomu smlouvou 

reálnou, tedy smlouvou, k jejímuž uzavření dochází až v okamžiku plnění předmětu smlouvy. 

Předmětem smlouvy o úvěru je ze zákona vždy vratné a úročené poskytnutí peněžních prostředků. 

 

200 Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, § 2 
201 Rozsudek Nejvyššího správního osudu ze dne 17. 5. 2007, č. j. 2 As 85/2006-79 [online]. [cit. 2019-12-08]. 

Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2006/0053_2As__0600079A_prevedeno.pdf 
202 Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, § 2 odst. 2 
203 Tamtéž, § 2 odst. 3 
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Kdežto u zápůjčky může být předmětem smlouvy poskytnutí jakékoliv zastupitelné věci, tedy 

takové věci, na místo které můžeme vrátit věc shodného druhu a kvality, tedy ne jenom peněz.204 

Zápůjčka je navíc úročena pouze pokud si to strany smlouvy výslovně ujednají. Smlouva 

o spotřebitelském úvěru je pak souhrnným pojmem, který v sobě zahrnuje úvěr, zápůjčku 

a obdobné finanční služby, a to s tou podmínkou, že jednou ze smluvních stran musí být 

spotřebitel. 

2.3.2 Rozhodovací praxe 

V oblasti úvěrů jsem si pro pojednání o rozhodovací praxi Finančního arbitra vybral téma, 

které je dnes ve spojení s poskytováním úvěrů jedním z nejskloňovanějších a je velmi často 

probíráno i v médiích. Problémem informací poskytovaných skrze média je zjednodušování do 

takové míry, až – byť neúmyslně - může hraničit s nepravdivými informacemi, a to zejména po 

interpretaci těchto informací osobou neznalou tématu. Z tohoto důvodu se zde pokusím informace 

ohledně tohoto tématu shrnout tak, aby byly pochopitelné i pro laika, ale zároveň byla zachována 

informační hodnota v míře potřebné pro právní využití. Tímto problémem budou spory z poplatků 

za vedení úvěru (v rámci této podkapitoly též jako „poplatek“). 

V oblasti poplatků je nejprve potřeba zodpovědět otázku, zda je vůbec legální v rámci smlouvy 

o úvěru žádat vedle úroků i poplatky a případně za jakých okolností může být poplatek stanoven. 

Jedním z argumentů proti stanovení poplatku v rámci smlouvy o úvěru by mohla být sama základní 

povaha úvěru, kdy úvěr definujeme jako poskytnutí finančních prostředků úvěrovanému, který se 

je zavazuje věřiteli vrátit a zaplatit úrok (viz předchozí podkapitolu). Sama definice úvěru tedy 

neobsahuje ani slovo o případných poplatcích, ale nesmíme zapomínat, že asi jako u každé jiné 

smlouvy, je i zde základním právním principem smluvní volnost stran, které si tak svůj závazek 

mohou v mezích kogentních ustanovení zákona upravit libovolně. Je potřeba připomenout, že 

z důvodu omezení věcné příslušnosti Finančního arbitra pouze na spotřebitelské spory se bavíme 

o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem, které jsou upraveny zvláštními ustanoveními Nového 

občanského zákoníku.205 V praxi se například vyskytly námitky vůči těmto poplatkům 

argumentující zákazem ujednání zakládajícím významnou nerovnováhu práv a povinností 

 

204 Považuji za užitečné zmínit, že i peníze mohou být věcí individuálně určenou. Tedy věcí, namísto které 

nemůžeme vrátit věc stejného druhu a kvality, ale je vyžadováno vrácení dané jedné konkrétní věci. Takovým 

případem bude například poskytnutí vzácné sběratelské mince, ale i běžně užívané bankovky, která bude určena 

pomocí sériového a pořadového čísla 
205 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část 4. hlava 1. díl 4. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se 

spotřebitelem 
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v neprospěch spotřebitele.206 V tomtéž ustanovení však nalézáme i podmínku, že se nesmí jednat 

o ujednání ohledně plnění či jeho ceny sjednané jasným a srozumitelným způsobem a rozhodovací 

praxe Finančního arbitra považuje poplatek sjednaný v rámci smlouvy o úvěru za ujednání o ceně 

služeb poskytovaných v rámci správy úvěru.207 Pro úplnost lze dodat, že ač jsou ustanovení 

o poplatcích často obsaženy mimo vlastní smlouvu, tak jsou považovány za patřičně sdělené, 

pokud  smlouva obsahuje jasný odkaz na takový externí dokument a ten je ke smlouvě připojen 

jako příloha.208 Další otázkou, kterou je třeba vyjasnit, je přípustný rozsah poplatků. Již smluvní 

název poplatků může být pro mnoho lidí zavádějící. Poplatky skrývající se pod různými názvy, 

které by se daly shrnout jako poplatek za správu úvěru, mohou ve spotřebiteli vyvolávat dojem, že 

v rámci těchto poplatků bude hradit pouze to, co věřitel vykonává přímo pro potřebu správy jeho 

úvěru. Již jazykovým výkladem se tedy dostáváme k tomu, že poplatky by měly být stanoveny 

čistě v rozsahu potřebném ke krytí aktivní činnosti podnikatele vykonávané k zajištění potřeb 

spotřebitele spojených s úvěrem. Ovšem záhadou zůstává, které činnosti podnikatel vyvíjí za 

účelem uspokojení těchto potřeb. V rozhodovací činnosti Finančního arbitra je možné nalézt 

rozdělení činností podnikatele, ve vztahu k zajišťování úvěrů, do tří kategorií, a to i) 

administrativní či jiná provozní činnost podnikatele, ii) snaha být připraven poskytovat služby 

spojené s úvěrem a iii) vlastní poskytování služby spojené s úvěrem spotřebiteli.209 První druh 

činností podnikatele chápu ve vztahu k úvěru z hospodářského hlediska vlastně jako takzvané 

utopené náklady. Jedná se tedy o činnosti a o náklady, které podnikatel musí vynakládat bez ohledu 

na to, zda nějaké úvěry poskytuje. Můžeme sem zařadit například vydržování prostor pro obecný 

styk s klienty, které by podnikatel musel vydržovat i pro potřebu jiné své činnosti. Druhou 

kategorii pak definuji jako činnosti a náklady, které podnikatel musí vynaložit, aby byl připraven 

spotřebiteli poskytnout služby spojené s jeho úvěrem. Řadím sem například úvěrové poradce, či 

jiné zaměstnance jejichž účelem je být připraven spotřebiteli poskytnout informace o jeho úvěru. 

V dnešní době je nutné sem zahrnovat také vývoj a údržbu té části webových stránek, která plní 

zmíněné funkce, nebo jiné způsoby zpracování informací pro potřeby klienta. Třetí kategorii pak 

definuji, jako činnosti a náklady vynakládané bezprostředně při poskytování služeb ke 

 

206 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813 
207 Nález Finančního arbitra ze dne 18. 7. 2018 vydaný pod číslem jednacím FA/SR/SU/57/2017-12 [online]. [cit. 

2019-12-20]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1536578980_cs_fa_sr_su_57_2017_nalez.pdf 
208 Tamtéž 
209 Tamtéž 
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konkrétnímu úvěru a konkrétnímu spotřebiteli. Do této kategorie tedy zahrnuji vlastní komunikaci 

se zmiňovanými zaměstnanci a webovými stránkami. 

Dále chci pojednat o rozsahu poplatku a o tom, co může být příjmem z poplatků kryto. Zde je 

vhodné odkázat na rozhodnutí Finančního arbitra, ve kterém souhlasí s možností paušálních 

poplatků i v případě, že služba je pouze připravena a spotřebitel ji nečerpá (ale tyto služby zde být 

musí, aby se nejednalo o tzv. prázdný poplatek), dále s tím, že poplatek stanovený paušálně může 

zůstat v nezměněné výši i přesto, že některé z poplatkem obvykle hrazených služeb mají být 

poskytnuty zdarma a nesouhlas Finančního arbitra s tvrzením Nejvyššího soudu, že poplatek může 

sloužit  i ke krytí nákladů banky na vlastní činnost, tedy na činnosti, které bych dle členění 

v předchozím odstavci osobně zařadil do první kategorie.210 

 

210 Nález Finančního arbitra ze dne 18. 7. 2018 vydaný pod číslem jednacím FA/SR/SU/57/2017-12 [online]. [cit. 

2019-12-20]. Dostupné z: 

https://www.finarbitr.cz/download/sbirka_sbirka_cs/1536578980_cs_fa_sr_su_57_2017_nalez.pdf 
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3 Zhodnocení institutu Finančního arbitra 

V této části se pokusím shrnout dosavadní působení Finančního arbitra, a to zejména za pomoci 

srovnávání s obecnými soudy. Na základě statistického srovnávání tak budu hodnotit zejména 

efektivitu z hlediska finančních nákladů vynaložených na jeden případ a dále se pokusím dovodit 

příčiny těchto jevů. Veškeré tyto informace a závěry se pokusím využít ke zformulování toho, 

jakým způsobem by se měl institut Finančního arbitra nadále vyvíjet, aby se z něj stal co 

nejpřístupnější a nejefektivnější orgán mimosoudního řešení sporů. 

3.1 Srovnání vytíženosti Finančního arbitra a soudní soustavy 

Na úvod bych nejprve pro zajímavost rád uvedl statistiku počtu případů řešených Finančním 

arbitrem a srovnal ji s obdobnou statistikou soustavy krajských soudů. V těchto srovnáních budu 

za účelem přehlednějšího statistického zpracování soustavy krajských osudů využívat údaje 

průměrné, které jsem získal součtem hodnot jednotlivých krajských soudů za daný rok 

a vykrácením tohoto součtu počtem krajských soudů v celé České republice, a to včetně 

Městského soudu v Praze (dále též jako „Průměrný krajský soud“). 

Po většinu doby jeho činnosti lze u Finančního arbitra vysledovat relativně plynulý vývoj 

v počtu případů, které musel řešit. Jednou z výjimek v tomto trendu jsou roky 2015 a 2016, kdy 

počet případů vzrostl meziročně z 964 na 1948.211 Mezi těmito roky lze tedy sledovat meziroční 

nárůst více než o 100 %. Tuto mimořádnou odchylku od běžného trendu přisuzuji tomu, že k 1. 2. 

2016 vešla v účinnost novela Zákona o finančním arbitrovi provedená zákonem č. 378/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony.212 Tato novela doplnila působnost Finančního arbitra velmi výrazným 

způsobem, kdy například působnost v oblasti úvěrů byla z příslušnosti výhradně ke 

spotřebitelským úvěrům rozšířena i na jiné úvěry, zápůjčky a obdobné finanční služby.213 Touto 

novelou byla dle mého názoru odstraněna velká legislativní chyba, jelikož došlo k rozšíření 

působnosti Finančního arbitra takovým způsobem, aby se na něj mohli obrátit i spotřebitelé, kteří 

vstoupili do řady právních vztahů o přenechání věci jinému, které však z jakéhokoliv důvodu 

 

211 Příloha č. 1 Statistické tabulky 
212 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 
213 Tamtéž část třetí čl. IV odst. 1 
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nespadaly pod definici spotřebitelského úvěru.214 Tuto teorii však poněkud narušuje meziroční 

pokles o více než 600 případů mezi lety 2016 a 2017,215 přičemž tento pokles je o to podstatnější, 

že i v začátcích roku 2017 došlo k rozšíření působnosti Finančního arbitra.216 Osobně si tento 

strmý úbytek množství řešených případů vysvětluji tím, že s účinností zmiňovaných novel podalo 

nárazově návrh na zahájení řízení velké množství lidí, jejichž spory měly kořeny ještě před 

účinností těchto novel, kdežto v následujících letech již byly podávány primárně návrhy 

související s nově vzniklými spory. Když se tedy Finančnímu arbitrovi podařilo vyřídit alespoň 

část sporů nakumulovaných před rozšířením jeho působnosti a nové návrhy již přicházely plynuleji 

a v menším množství, tak logicky došlo k poklesu celkového počtu případů. Pro další srovnávání 

je však podstatné zejména to, že následující vývoj využívání Finančního arbitra byl již opět 

relativně plynulý, a proto ho dle mého názoru lze objektivně srovnávat s počty případů, které řešil 

Průměrný krajský soud. Mezi lety 2017 a 2019 lze sledovat mírný pokles vytíženosti Finančního 

arbitra, kdežto u Průměrného krajského soudu sledujeme mírný nárůst. Zatímco u Finančního 

arbitra pokles činí 166 případů, tak u Průměrného krajského soudu došlo k nárůstu o celých 550 

případů.217 Pro srovnání je však třeba uvést i to, že pokles případů Finančního arbitra tvoří více 

než 12 % z počtu případů za rok 2017, kdežto nárůst případů Průměrného krajského soudu tvoří 

necelých 5 %. Stručně řečeno tedy lze říct, že ve sledovaném období stouplo zatížení soudů, kdežto 

u Finančního arbitra kleslo, ale relativně vzato byly změny vytíženosti u soudů podstatně menší. 

Další věcí, kterou uvedené statistiky ukazují je, že u Finančního arbitra je sledování vývoje 

vytíženosti podstatně problematičtější než u krajských soudů, jelikož vzhledem k malému 

celkovému počtu případů i velmi malá změna v absolutních číslech představuje statisticky velmi 

významný aspekt. Oproti tomu soudy v souhrnu vyřizují tak ohromné množství případů, že je 

takřka nemožné vyvolat statisticky významnou změnu. Dalším faktem, který poněkud narušuje 

objektivnost porovnávání vytíženosti soudnictví a Finančního arbitra je fakt, že Finanční arbitr je 

jediný orgán s místní příslušností pro celou zemi, kdežto soudnictví je tvořeno celou soustavou 

soudů, mezi které se případy rozdělují. Tuto výchylku by bylo možno alespoň částečně potlačit 

tím, že na straně soudnictví bude počítáno se součtem statistik za všechny soudy v ČR, čímž by 

 

214 Pojem právních vztahů z přenechání věci jinému je odkazem na ustanovení Nového občanského zákoníku, část 

čtvrtá, hlava II., díl 2., která sice s ohledem na smluvní svobodu v soukromém právu neobsahují uzavřený výčet 

takových smluv, ale s ohledem na komplexnost úpravy Nového občanského zákoníku asi nejlépe definují oblast 

věcné příslušnosti, o které je zde pojednáváno. 
215 Příloha č. 1 Statistické tabulky 
216 Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, část třetí, čl. 4, odst. 2 
217 Příloha č. 1 Statistické tabulky 
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došlo k přetvoření soudnictví ve skutečně jednolitý statistický subjekt. Další možností je vytvořit 

jakožto statistický subjekt soud průměrný. Alespoň částečné potlačení této neobjektivnosti bylo 

jedním z důvodů, proč v této práci užívám statistický subjekt Průměrného krajského soudu. 

Dalším důvodem je pak potlačení náchylnosti statistik u jednotlivých soudů vůči společenským 

změnám, jako je například stěhování mezi soudními obvody a nárůst nezaměstnanosti, či 

kriminality v jednotlivých soudních obvodech. Co však nedokáže odstranit žádný statistický 

výpočet je fakt, že Finanční arbitr jakožto mimosoudní orgán veřejné moci je nadán pouze takovou 

působností, jakou mu svěří zákon, kdežto na soudy se mohou lidé obrátit s jakýmkoliv sporem.218 

Vytíženost Finančního arbitra je tedy silně ovlivňována změnami v právní úpravě. Oproti tomu 

soudy jsou na vývoji legislativy, alespoň v soukromoprávní oblasti, prakticky nezávislé, jelikož 

mohou soudit i spory ze vztahů neupravených zákonem. Asi jediný způsob, jak by tedy legislativa 

mohla zasáhnout do vytíženosti soudů, je rozsáhlé zavádění nových trestných činů, které by 

v zásadě znamenalo rozšíření věcné působnosti trestního soudnictví na další oblasti jednání.219 

3.2 Srovnání ekonomické efektivity Finančního arbitra a soudní soustavy 

Dalším jevem, který jsem ve svých statistikách sledoval, jsou roční finanční náklady na provoz. 

U tohoto jevu je zajímavé zejména to, že od roku 2010, do kterého sahají mnou využívané záznamy 

nákladů na provoz soudů, stouply roční náklady na provoz Finančního arbitra na téměř 

šestinásobek, kdežto provozní náklady Průměrného krajského soudu pouze o necelou třetinu.220 

Tento rozdíl v tempu nárůstu nákladů by teoreticky šlo přičíst nárůstu počtu případů zmiňovanému 

v předchozí kapitole. Dalším zajímavým jevem, který z vyššího podílového tempa nárůstu ročních 

nákladů Finančního arbitra sledovaného zejména v posledních letech vyplývá je fakt, že průměrné 

roční náklady na jeho provoz jen lehce přesahují podíl jedné třetiny nákladů za rok 2019, kdežto 

u Průměrného krajského soudu tento podíl dosahuje více než tří čtvrtin. 

Po tomto úvodu do využitých statistických postupů a jejich slabin a předností přichází jádro 

této části mé práce. Tím je rozbor průměrných nákladů na jeden případ. Dříve než se dostanu 

k samotnému rozboru, ale musím uvést, že údaje o cenách na jednotlivé případy jsem získal tak, 

že jsem náklady na provoz určitého subjektu v určitém roce vydělil počtem případů za daný rok. 

Jedná se tedy o náklady průměrné, které nereflektují rozdíly ve složitosti jednotlivých případů. 

 

218 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky čl. 36 odst. 1 
219 Tamtéž čl. 39 
220 Příloha č. 1 Statistické tabulky 
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Dále považuji za nutné uvést i to, že náklady na činnost té které instituce zahrnují veškeré 

vynaložené náklady v daném roce. Výslednou statistiku nákladu na jeden případ v daném roce tak 

mohou výrazně ovlivnit větší jednorázové investice, jako například zakoupení či rekonstrukce 

budov, které se projeví pouze ve statistice za rok, kdy došlo k úhradě těchto nákladů, nikoliv ve 

statistikách za všechny roky, kdy byly předmětné investice využívány. V případě Finančního 

arbitra se náklady na jeden případ pohybovaly mezi necelými 18 tisíci korun na jeden případ v roce 

2013 a 130 tisíci korun na případ v roce 2006.221 Enormní náklady na jeden případ, které měl 

Finanční arbitr v roce 2006 a které dosahují zhruba dvojnásobku oproti předchozímu roku i oproti 

průměru za celou dobu existence Finančního arbitra lze však dle mého názoru celkem snadno 

vysvětlit.222 Tímto vysvětlením je vývoj zatížení Finančního arbitra, kdy mezi roky 2005 a 2006 

došlo k poklesu jím řešených případů více než o 50 %.223 Vzhledem k tomu, že je prakticky 

neudržitelné dlouhodobě vést personální politiku založenou na propouštění a najímání 

zaměstnanců v závislosti na bezprostředním pracovním vytížení, a to zvláště u pozic, kde se 

vyžaduje vysoká úroveň odbornosti, tak již jen ponechání si zaměstnanců a s tím související 

aspekty jako například zajištění pracovního prostoru a vybavení navzdory poklesu objemu práce 

povede k navýšení nákladů na jednotku práce. Na vývoji nákladů vynaložených na jeden případ 

v soudnictví je zajímavá zejména plynulost jejich stoupání, která není narušena žádnými 

výraznějšími výkyvy jako je tomu u Finančního arbitra a kterou lze vysvětlit výraznější plynulostí 

v počtu řešených případů.224 Tím nejpodstatnějším faktem, který lze vyčíst z těchto statistik, je 

však porovnání výdajů vynakládaných Finančním arbitrem s výdaji vynakládanými v soudnictví. 

Při srovnání výdajů vynakládaných na jeden případ Finančním arbitrem a Průměrným krajským 

soudem je totiž jasně zřetelná nižší ekonomická efektivita Finančního arbitra, kdy předmětná 

veličina v průměru za celou sledovanou dobu dosahuje na straně Finančního arbitra téměř dvou 

a půl násobku oproti téže hodnotě na straně Průměrného krajského soudu.225 Vyšší relativní 

náklady na straně Finančního arbitra by možná šlo vysvětlit pomocí rozdílného postavení během 

řízení, kdy soudci mají vystupovat primárně jakožto nestranní sudí, kteří mají primárně za úkol na 

základě získaných podkladů rozsoudit spor. Oproti tomu Finanční arbitr k úloze sudího navíc 

přibírá ještě úlohu vyšetřujícího orgánu. Bylo by tedy možné, že by dané srovnání dopadlo výrazně 

jinak, pokud by se do nákladů soudnictví zahrnuly například i náklady orgánů zúčastněných na 

 

221 Příloha č. 1 Statistické tabulky 
222 Tamtéž 
223 Tamtéž 
224 Tamtéž 
225 Tamtéž 
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vyšetřování nebo náklady stran sporu vynaložené na jejich účast na vedení řízení. Zejména 

u netrestněprávní agendy soudů však tento argument poněkud pokulhává, jelikož je soudce tím, 

kdo je odpovědný za to, že v rámci soudního řízení získá veškeré podklady potřebné pro své 

rozhodnutí. Jistě by šlo oponovat tím, že důkazní břemeno leží na žalobci, který své nároky musí 

dostatečně podložit, jinak to bude považováno za důvod pro rozsouzení věci ve prospěch 

žalovaného. Osobně se však domnívám, že již stávající mírou účasti na opatřování důkazů soudce 

alespoň v určité míře přebírá i úlohu orgánu vyšetřujícího, když například upomíná strany sporu, 

aby lépe či vůbec nějak podložily svá tvrzení. I přese všechny tyto teorie však zůstává faktem, 

že činnost Finančního arbitr je oproti Průměrnému krajskému soudu finančně nevýhodná. 

3.3 Zhodnocení přínosu Finančního arbitra a relativní míry jeho využívání 

V předchozích odstavcích jsem vysvětlil použité statistické metody a jejich úskalí a provedl 

srovnání ekonomické efektivity Finančního arbitra a soudní soustavy. Tímto rozborem jsem došel 

k závěru, že Finanční arbitr je ekonomicky nevýhodný. Ve světle takového závěru pak nezbývá 

než si položit otázku, k čemu je nám dobrý Finanční arbitr? K čemu je nám orgán mimosoudního 

řešení sporů, instituce, od které si slibujeme zefektivnění řešení sporů, která je po ekonomické 

stránce výrazně méně efektivní než běžné soudy? Osobně se domnívám, že odpověď na tuto otázku 

je třeba hledat mimo statisticky měřitelné veličiny. Efektivita Finančního arbitra leží v oblasti 

dosažitelnosti spravedlnosti pro širší veřejnost. Finanční arbitr je efektivním orgánem 

mimosoudního řešení sporů díky institutům popsaným v první části této práce, jako je například 

bezplatnost podání návrhu na zahájení řízení, absence potřeby právního zastoupení nebo vyšší 

angažovanost Finančního arbitra při dokazování oproti soudcům v klasickém soudním řízení. 

Přívětivost Finančního arbitra pro běžného člověka je sice neměřitelný fakt, ale můžeme ji 

dovozovat z vývoje jeho využívání. Logicky se domnívám, že institut přívětivý k lidem, institut, 

který je pro ně užitečným nástrojem, by měl být časem stále více a více využíván, a to zejména 

v poměru k institutu který těmito kvalitami neoplývá. V tomto směru se bohužel nelze spolehnout 

na již citovanou Přílohu č. 1 Statistické tabulky, jelikož je zde uváděn vývoj vytíženosti v souhrnu 

za všechny druhy případů a z hlediska dovození popularity Finančního arbitra mezi 

potencionálními navrhovateli je tedy výkaz nepřípustně ovlivněn změnami ve věcné příslušnosti, 

které postupem času zaváděla zákonodárná moc. Proto si myslím, že je vhodné nárůst popularity 

Finančního arbitra mezi obyvatelstvem sledovat na vývoji v počtu případů pouze u vybraných 

oblastí věcné příslušnosti. Osobně jsem se rozhodl tento vývoj sledovat u platebních služeb, 

spotřebitelského úvěru a stavebního spoření. V těchto oblastech došlo mezi lety 2016 a 2019 
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v součtu k nárůstu ze 739226 na 854227 zahájených řízení za rok. Mezi těmito lety tedy došlo 

k nárůstu množství zahájených řízení ve vymezených oblastech věcné příslušnosti o více než 

15 %. Jak zde již bylo zmíněno, tak se domnívám, že takřka univerzální věcná příslušnost soudů 

znamená, že do jejich působnosti nijak výrazně nezasahují legislativní změny. Z toho důvodu i zde 

využiji pro srovnání souhrn všech řízení vedených před Průměrným krajským soudem, u kterého 

mezi lety 2016 a 2019 došlo k poklesu z 20624 na 17768 nově napadlých, nebo oživených případů 

za rok.228 Z čehož vychází, že mezi lety 2016 až 2019, kdy došlo u Finančního arbitra k nárůstu 

zahájených řízení o více než 15 %, došlo v soudnictví k poklesu zahájených nebo obživlých 

případů téměř o 14 %. Vyjdu-li z předpokladu, že společenské okolnosti mající za následek 

tendenci lidí přednést svůj spor k řešení oficiální autoritě se vztahují na jejich tendenci přednést 

ho před jakýkoliv orgán se zákonem danou pravomocí autoritativně rozhodnout, tak docházím 

k závěru, že rozdíl téměř 30 % ve vývoji množství zahajovaných řízení nelze vnímat jinak než 

jako narůstající popularitu Finančního arbitra v obecné populaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 Finanční arbitr, Výroční zpráva 2016 
227 Finanční arbitr, Výroční zpráva 2019 
228 Příloha č. 1 Statistické tabulky 
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Závěr 

Nejprve bych zde rád shrnul, v jaké míře se mi dle mého názoru podařilo dosáhnout cílů práce 

vytyčených v jejím úvodu. Bohužel nezbývá než přiznat, že se mi nepodařilo vytvořit pojednání 

o vnitřní organizaci Finančního arbitra ani zdaleka v takové hloubce, jakou jsem měl původně 

v úmyslu. Mým původním záměrem bylo vytvořit podrobný popis vnitřní organizace Kanceláře, 

včetně výčtu jejích oddělení a popisu jejich vzájemných vztahů. Tento úmysl jsem bohužel 

zrealizoval pouze v té míře, že jsem rozebral postavení Finančního arbitra osobně. Příčinou tohoto 

nedostatku je celá řada skutečností počínaje technickými problémy na straně Finančního arbitra 

a konče jeho poněkud laxním přístupem při poskytování informací na základě individuálních 

žádostí. Naopak s potěšením musím konstatovat, že se mi podařilo vytvořit relativně ucelené 

pojednání o povaze Finančního arbitra, kterého se mi podařilo zdárně zařadit mezi správní úřady. 

Rovněž jsem v určité míře rozebral i poněkud omezenou podřízenost vládě, které je Finanční arbitr 

sice odpovědný, ale při svém rozhodování má postupovat nezávisle. Asi nejvíce se mi podařilo 

své cíle ohledně této práce naplnit v oblasti samotného řízení před Finančním arbitrem 

a navazujících řízení, která jeho rozhodnutí buď vymáhají, nebo napadají. V tomto směru jsem 

nejen pojednal o některých teoretických aspektech, jak vyžaduje vědecká povaha této práce, ale 

taktéž se mi podařilo vytvořit ucelený popis postupů, který lze využít jako jakýsi návod. Tím jsem 

ve značné míře naplnil i svůj cíl co se týče této práce obecně, kterým bylo vytvořit pojednání 

využitelné i laickou veřejností mající zájem o využití služeb Finančního arbitra. Co se týče druhé 

části práce, taktéž začnu s neúspěchy. Mým původním záměrem zde bylo vytvořit komplexní 

pojednání shrnující povahu všech hlavních oblastí věcné příslušnosti Finančního arbitra a zejména 

nejdůležitější principy vyplývající z jeho rozhodovací praxe v daných oblastech. Vlivem určitých 

omezení daných zejména požadovaným rozsahem této práce a nároky na hloubku probádání 

daných témat, jsem se však musel omezit na zanedbatelný zlomek věcné příslušnosti Finančního 

arbitra. Na druhou stranu si dovoluji tvrdit, že ohledně vybraných oblastí právní úpravy se mi 

podařilo vytvořit skutečně komplexní pojednání shrnující nejpodstatnější prvky daných oblastí 

z hlediska předpisů hmotného práva i přístupu Finančního arbitra ke specifickým problémům. 

Na závěr tohoto zhodnocení bych rád dodal, že se podařilo naplnit obecné cíle, které jsem si 

v rámci této práce kladl. Práce ve svém souhrnu představuje komplexní pojednání o povaze 

Finančního arbitra. Dokonce si dovoluji tvrdit, že má alespoň určitou přidanou hodnotu a nejedná 

se tedy pouze o shrnutí známých faktů. Stejně tak se mi podařilo naplnit cíl, kterým bylo vytvořit 

pojednání relativně srozumitelné i pro laickou veřejnost, které dává dostatečný podklad k tomu, 

aby se člověk mohl rozhodnout, jakým způsobem se bude domáhat svých práv. 
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Statistické porovnávání Finančního arbitra se soudní soustavou sice bylo vytyčeno jako jeden 

z cílů práce již v jejím úvodu a měl jsem jistá očekávání ohledně toho, co tato srovnání přinesou, 

ale musím přiznat, že některé poznatky pro mne byly i tak velmi překvapující. Osobně jsem 

očekával, že jednou z věcí, kterých se u Finančního arbitra podaří dosáhnout oproštěním od 

formálnosti soudního řízení, bude nižší nákladnost oproti soudům. Je sice faktem, že řízení před 

Finančním arbitrem je levnější pro jeho účastníky, kteří nemusí platit za řízení poplatek a ani si 

najímat advokáty, ale výrazně vyšší náklady, které Finanční arbitr vynakládá na jednotlivé případy 

oproti soudům pro mne byly skutečným překvapením. Pro mne osobně, jakožto laického zájemce 

o historii vyšetřovacích metod a bezpečnostních sborů obecně, pak byl vítaným zpestřením exkurz 

do historie využívání biometrických údajů k identifikaci osob. 

Ohledně toho, kam by má práce v této oblasti mohla směřovat se musím opět zmínit o pouze 

částečném probádání hmotněprávní úpravy oblastí věcné příslušnosti Finančního arbitra. K této 

problematice bych se rád v budoucnu vrátil a doplnil svůj výzkum o další její část. Dalším 

aspektem, o který by šlo materii této práce rozšířit je samozřejmě doplnění statistické části o údaje, 

které budou dostupné až po jejím uzavření. Vzhledem k úzkému vztahu k některým oblastem 

věcné příslušnosti Finančního arbitra mohu rovněž každému se zájmem o finanční právo doporučit 

sledování rozvoje moderních technologií sloužících k identifikaci osob. Jakýkoliv pokrok v této 

oblasti bude mít obrovský vliv například na problematiku platebních služeb a s tím spojeného 

ověřování oprávněnosti užití platebního prostředku. 

Poslední otázkou, kterou bych v rámci závěru své práce rád zodpověděl je, kam by měl 

Finanční arbitr nadále směřovat? U této otázky mne napadají zejména dva body, a to rozšiřování 

působnosti a zvýšení ekonomické efektivity. Vysoké náklady na provoz jsou dle mého názoru 

velkou vadou a domnívám se, že by bylo vhodné, aby časem došlo k zefektivnění řízení před 

Finančním arbitrem. Domnívám se, že i přes veškeré jeho vady je však Finanční arbitr efektivním 

nástrojem ochrany práv spotřebitele, a proto si myslím, že by mělo dojít k rozšíření jeho věcné 

příslušnosti do dalších oblastí finančního práva. Domnívám se, že by například mohlo dojít 

k zapojení Finančního arbitra do daňového práva. V takovém případě by mohl Finanční arbitr 

získat povahu jakéhosi fakultativního článku v procesu daňové kontroly. Přínosem takového 

přístupu by dle mého názoru byl vznik možnosti podat jakýsi opravný prostředek v oblasti 

daňového řízení, ale k orgánu, který na něm nebyl zúčastněný a který tudíž nemá takový zájem na 

prohlášení jeho správnosti. Orgán, který vedl daňové řízení by se tak dostal do pozice srovnatelné 

se soukromou institucí, jejíž jednání vůči spotřebiteli je předkládáno k posouzení nezávislému 

mimosoudnímu orgánu. Stinnou stránkou rozšiřování věcné příslušnosti Finančního arbitra, která 
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by při každé úvaze v tomto směru měla být zohledněna je, že jakékoliv její rozšíření povede 

k snížení odborné úrovně, a tím možná i k narušení autority Finančního arbitra.
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• „Statut“ – Statut Kanceláře dle § 1a Zákona o finančním arbitrovi vydaný dne 29.12.2016 
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• „Etický kodex“ – Etický kodex vydaný dne 1.10.2014 jakožto dodatek č. 1 k Pracovnímu 

řádu 

• „Zákon o platebním styku“ – zákon č. 370/2017 Sb., Zákon o platebním styku 

• „Zákon o směnárenské činnosti“ - zákon č. 277/2013 Sb., Zákon o směnárenské činnosti 

• „Zákon směnečný a šekový“ - zákon č. 191/1950 Sb., Zákon směnečný a šekový 

• „Zákon o spotřebitelském úvěru“ – zákon č. 257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru 

• „Silné ověření“ - silné ověření dle § 223 Zákona o platebním styku 

• „Nový občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

• „Občanský soudní řád“ – zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 

• „Trestní zákoník“ – zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

• „Trestní řád“ – zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád 

• „Správní řád“ – zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
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• „Exekuční řízení“ – výkon rozhodnutí v řízení vedeném na základě Exekučního řádu 

• „Soudní výkon rozhodnutí“ – výkon rozhodnutí v řízení vedeném na základě části 6. 

Občanského soudního řádu 

• „Evidence neplatných dokladů“ – Evidence různých dokladů (zejména těch neplatných), 

která k 7. 12. 2020 byla dostupná na odkazu: „https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/“ 

• „Směrnice o institucích elektronických peněz“ – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, 

o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 

2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES 



 

• „Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru“ - Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení 

směrnice Rady 87/102/EHS 

• „Směrnice o změně části II přílohy I směrnice, kterou se stanoví dodatečné předpoklady 

pro výpočet roční procentní sazby nákladů“ - Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 

14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní 

sazby nákladů 

• „Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určení k bydlení“ - 
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o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určení k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES 
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• „Nařízení o regulačních technických normách týkajících se minimální peněžní částky 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky 

pro zprostředkovatele úvěru“ - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014 

ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/17/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimální peněžní částky 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky 

pro zprostředkovatele úvěru 

• „Průměrný krajský soud“ – Hypotetický krajský soud vymyšlený pro účely statistického 

srovnávání, u kterého je sledovaná hodnota zjištěna výpočtem průměru dané hodnoty 

u všech krajských soudů včetně Městského soudu v Praze.  
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Příloha č. 1 Statistické tabulky 

Vysvětlivky k tabulkám: 

• Roční náklady na činnost Finančního arbitra byly získány z různých údajů podle jejich 

dostupnosti ve zdrojovém dokumentu (například výslovně uvedené roční náklady, nebo 

procentuální využití rozpočtovaných nákladů). 

• Každá tabulka obsahuje kolonku průměru uvádějící průměr sledované hodnoty za dobu 

dostupných zdrojů a též kolonku průměrného krajského soudu, která uvádí průměr 

sledovaného údaje za všechny krajské soudy. 

• Počty řízení před krajskými soudy vycházejí ze souhrnu případů občanského, obchodního 

a trestního práva v prvním i druhém stupni a případů správního práva 

Roční náklady      

(v milionech korun)      

 Finanční arbitr 
Městský soud v 
Praze 

Krajský soud v 
Praze 

Krajský soud v 
Českých 
Budějovicích 

Krajský soud v 
Plzni 

2003 celý rok 6,1991 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2004 celý rok 8,12 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2005 celý rok 10,43 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2006 celý rok 10,0084 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2007 celý rok 11,0865 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2008 celý rok 10,2916 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2009 celý rok 10,4737 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2010 celý rok 11,3258 747,9259 242,90210 163,58811 242,74712 

2011 od 1.1. do 
30.6. 5,62713 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

2011 od 1.7. do 
31.12. 7,48814 nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje nejsou údaje 

 

1 Finanční arbitr, Výroční zpráva 2003 
2 Finanční arbitr, Výroční zpráva 2004 
3 Finanční arbitr, Výroční zpráva 2005 
4 Finanční arbitr, Výroční zpráva 2006 
5 Finanční arbitr, Výroční zpráva 2007 
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2012 celý rok 13,97419 775,85520 256,3421 157,62922 210,67923 

2013 celý rok 12,53224 766,9525 267,86526 166,46727 238,19528 

2014 celý rok 26,04129 806,25930 305,08431 177,16432 256,73333 

2015 celý rok 35,77834 935,13835 376,4836 218,72937 300,53938 
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Krajský soud v 
Ústí nad Labem 

Krajský soud v 
Hradci 
Králové 

Krajský soud v 
Brně 

Krajský soud 
v Ostravě 

Průměrný krajský 
soud 

2010 celý rok 313,228 246,363 470,5 431,761 357,37675 

2011 celý rok 313,293 249,515 477,078 453,457 362,27375 

2012 celý rok 302,688 253,695 472,166 413,733 355,348125 

2013 celýrok 328,979 280,911 499,976 466,879 347,253375 

2014 celý rok 345,226 287,631 502,573 467,741 393,551375 

2015 celý rok 393,808 346,364 600,372 546,575 464,750625 

2016 celý rok 410,708 288,286 590,889 574,183 463,260375 

2017 celý rok 445,318 336,603 622,208 565,288 485,47575 

2018 celý rok 487,31 361,703 673,438 623,011 518,535875 

2019 celý rok 549,838 380,693 723,911 717,625 592,144375 

      
průměrné roční 
náklady 389,0396 303,1764 563,3111 526,0253 436,974475 

      

      
Počty případů za 
rok      
(dle zahájených 
řízení a u soudů i 
oživlých případů)      

      

 

Finanční 
arbitr59 

Městský soud 
v Praze 

Krajský soud v 
Praze 

Krajský soud 
v Českých 

Budějovicích 
Krajský soud v 

Plzni 

2003 celý rok 66 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2004 celý rok 128 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2005 celý rok 160 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2006 celý rok 77 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2007 celý rok 92 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2008 celý rok 99 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2009 celý rok 84 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2010 celý rok 134 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2011 celý rok 163 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2012 celý rok 210 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2013 celýrok 698 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2014 celý rok 612 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2015 celý rok 964 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2016 celý rok 1948 3721160 1893561 807062 1385863 
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2017 celý rok 1344 3708164 1492865 668166 1152367 

2018 celý rok 1401 3468368 1381169 607570 1066371 

2019 celý rok 1178 3437472 1407673 745274 1207375 

      
průměr 550,4705882 35837,25 15437,5 7069,5 12029,25 

      

      

 

Krajský soud v 
Ústí nad Labem 

Krajský soud v 
Hradci 

Králové 
Krajský soud v 

Brně 
Krajský soud 

v Ostravě 
Průměrný krajský 

soud 

2016 celý rok 2355476 1329077 2540278 2467579 20624,37580 

2017 celý rok 1801581 1137682 2409183 2258784 18285,2585 

2018 celý rok 1397186 1149287 2082988 2412189 16955,62590 

2019 celý rok 1631091 1264392 2152493 2369694 17768,595 

      
průměr 17962,5 12200,25 22961,5 23769,75 18408,4375 
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Cena za případ      

 Finanční arbitr 
Městský soud 

v Praze 
Krajský soud v 

Praze 

Krajský soud 
v Českých 

Budějovicích 
Krajský soud v 

Plzni 

2003 celý rok 0,093924242 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2004 celý rok 0,06328125 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2005 celý rok 0,065 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2006 celý rok 0,129974026 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2007 celý rok 0,1205 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2008 celý rok 0,103949495 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2009 celý rok 0,124678571 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2010 celý rok 0,084514925 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2011 celý rok 0,080460123 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2012 celý rok 0,066542857 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2013 celý rok 0,017954155 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2014 celý rok 0,042550654 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2015 celý rok 0,037114108 nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2016 celý rok 0,021369097 0,02666784 0,018505202 0,02764461 0,019930149 

2017 celý rok 0,039822173 0,026332596 0,025903537 0,033679988 0,028312592 

2018 celý rok 0,043624554 0,030117291 0,029648034 0,039281481 0,02908778 

2019 celý rok 0,051875212 0,03898752 0,029946434 0,034901235 0,028437091 

      

      
průměr 0,069831497 0,030526312 0,026000802 0,033876828 0,026441903 

      

 

Krajský soud v 
Ústí nad Labem 

Krajský soud v 
Hradci 

Králové 
Krajský soud v 

Brně 
Krajský soud 

v Ostravě 
Průměrný krajský 

soud 

2003 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2004 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2005 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2006 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2007 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2008 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2009 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2010 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2011 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2012 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2013 celýrok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2014 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2015 celý rok nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data nejsou data 

2016 celý rok 0,017436868 0,021691949 0,023261515 0,023269828 0,022300995 

2017 celý rok 0,024719289 0,029588871 0,025827404 0,02502714 0,027423927 

2018 celý rok 0,034880109 0,03147433 0,032331749 0,025828573 0,031581168 



 

2019 celý rok 0,033711711 0,03011097 0,033632736 0,030284647 0,032501543 

      
průměr 0,027686994 0,02821653 0,028763351 0,026102547 0,028451908 

  



 

Příloha č. 2 Email z ČNB 

  



 

Abstrakt 

Finanční arbitr 

Tato diplomová práce se zaměřuje na institut finančního arbitra, a to jak z pohledu 

teoretického, tj. na institut finančního arbitra ve smyslu právní úpravy, smysl jeho zavedení 

a problematiku řízení před finančním arbitrem, tak z pohledu praktického, tj. na rozhodovací 

činnost finančního arbitra v jednotlivých typech řízení, ať již se jedná o nejrozšířenější agendu 

finančního arbitra, kterou jsou spory ze spotřebitelských úvěrů, tak i o spory např. ze zápůjček 

a obdobných finančních služeb. Jejím cílem je komplexně popsat především problematiku řízení 

před finančním arbitrem a prostředky, které finanční arbitr uplatňuje v rámci tohoto řízení, cílem 

je však i poukázat na jednotlivá řízení, řešící spory z konkrétního právního titulu. Autor si vytkl 

za cíl zaobírat se jak osobou finančního arbitra, tak řízením před finančním arbitrem, ale cílem této 

práce je i snaha o přiblížení rozhodovací praxe finančního arbitra širší veřejnosti, a to dle věcné 

příslušnosti finančního arbitra.  

Autor si vytkl za cíl nejenom popsat institut finančního arbitra z odborného hlediska a zaobírat 

se některými právně složitějšími otázkami, tak ale i cíl druhý, kterým byla snaha předložit i laikům 

relativně přístupný a komplexním způsobem celkovou problematiku v této práci, z níž bude 

snadno seznatelná podstata institutu finančního arbitra.  

Autor ve své práci vycházel převážně z právní úpravy jako takové, když analyzoval jednotlivá 

ustanovení zákona o finančním arbitrovi, jakož i ustanovení jiných zákonů, tvořících součást 

právního řádu České republiky a úzce souvisejících s institutem finančního arbitra, užil však také 

metodiky syntézy, kdy na základě takto nabytých poznatků vytvořil ve své práci ucelený obraz 

o finančním arbitrovi. 

Co se týče analýzy řízení před finančním arbitrem, autor opět využil převážně ustanovení 

zákonné úpravy a zaobíral se detailně jednotlivými fázemi řízení před finančním arbitrem, a to 

také na základě využití obecných právních institutů, jakými jsou například otázka podjatosti 

a povinnost finančního arbitra řídit se obecnými právními principy.  

Dále se autor soustředil na jednotlivé typy řízení. Oporou mu nadále byl zákon o finančním 

arbitrovi, který finančnímu arbitrovi vymezuje taxativně věcnou příslušnost. Proto je třeba 

nanejvýš pečlivě posoudit, zda daný problém spadá do působnosti finančního arbitra. Takový 

rozbor autor učinil i za pomoci předpisů Evropské unie, jelikož jednotlivé typy řízení jsou ve 

značné míře ovlivněny také legislativou Evropské unie. Autor se tak například vypořádal 

i s problematikou biometrických údajů a jejich rolí při poskytování platebních služeb, ale provedl 



 

také exkurz do trestního práva a upozornil i na možné trestněprávní konsekvence zneužití 

platebních prostředků. 

V poslední části se autor zaměřil na srovnání některých aspektů týkajících se finančního arbitra 

a obecných soudů. Vycházel při tom z výročních zpráv a pokusil se o hodnocení a úvahu nad 

aspekty, jako jsou například počty případů, které finanční arbitr vyřeší ročně nebo na nákladovou 

stránku činnosti finančního arbitra. Obecné, běžně dostupné údaje pro něj pak byly výchozím 

bodem pro řadu úvah nad současným i budoucím fungováním finančního arbitra. 

Spojením všech tří částí tak vznikl komplexní obraz finančního arbitra a jeho fungování, který 

analyzuje jak zákonnou úpravu, tak rozhodovací praxi samotného finančního arbitra a tento obraz 

dotváří statistickými údaji, z nichž čerpá pro své úvahy o fungování finančního arbitra především 

ve vymezení oproti fungování obecných soudů v České republice.  

Klíčová slova: [finanční arbitr – řízení před finančním arbitrem – věcná 

působnost finančního arbitra] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Financial arbitrator 
 

 This diploma thesis focuses on the institute of financial arbitrator, both from a theoretical 

point of view, i.e. on the institute of financial arbitrator in the sense of legislation, the meaning of 

its introduction and issues of proceedings before a financial arbitrator, and from a practical point 

of view, i.e. on decision-making in individual types of proceedings, whether it is the most 

widespread agenda of the financial arbitrator, which are disputes over consumer loans, as well as 

disputes such as loans and similar financial services. Its aim is to comprehensively describe the 

issue of proceedings before the financial arbitrator and the means used by the financial arbitrator 

in these proceedings, but the aim is also to point out the individual proceedings, resolving disputes 

under a specific legal title. Author has set himself the goal of dealing with both the person of the 

financial arbitrator and the proceedings before the financial arbitrator, but the aim of this work is 

also to try to bring the decision-making practice of the financial arbitrator closer to the general 

public. 

 Author set himself the goal not only to describe the institute of financial arbitrator from 

a professional point of view and to deal with some legally more complex issues, but also the second 

goal, which was to present a relatively accessible and comprehensive way to the overall issues in 

this work, from which the essence of the institute of the financial arbitrator will be easily 

recognizable. 

 Author based his work mainly on the legal regulation as such, when analyzing individual 

provisions of the Financial Arbitrator Act, as well as provisions of other laws forming part of the 

Czech legal system and closely related to the institute of the financial arbitrator, but also used 

synthesis methodologies and by using them, he created a comprehensive picture of the financial 

arbitrator in his work.  

Regarding the analysis of proceedings before a financial arbitrator, author again used 

mainly the provisions of law and dealt in detail with the various stages of proceedings before 

a financial arbitrator, also based on the use of general legal institutes such as the issue of bias and 

the obligation of financial arbitrator to follow general legal principles. 

Furthermore, author focused on individual types of proceedings. He was still supported by 

the Financial Arbitrator Act, which exhaustively defines the financial arbitrator's substantive 

jurisdiction. Therefore, it is necessary to assess with the utmost care whether the problem falls 

within the competence of the financial arbitrator. Author also made such an analysis with the help 



 

of European Union regulations, as individual types of proceedings are to a large extent also 

influenced by European Union legislation. For example, author dealt with the issue of biometric 

data and their role in the provision of payment services, but also took an excursion into criminal 

law and drew attention to the possible criminal consequences of the misuse of means of payment. 

In the last part, author focused on comparing some aspects related to the financial arbitrator 

and general courts. He relied on annual reports and sought to evaluate and consider aspects such 

as the number of cases that the financial arbitrator resolves annually or on the cost side of the 

financial arbitrator's activities. General, commonly available data were then the starting point for 

a number of reflections on the current and future functioning of the financial arbitrator. 

The combination of all three parts created a comprehensive picture of the financial arbitrator 

and his functioning, which analyzes both the legislation and the decision-making practice of the 

financial arbitrator himself and completes this picture with statistical data from which author draws 

for his considerations on the functioning of the financial arbitrator especially in the definition 

compared to the functioning of general courts in the Czech Republic.  

Key words: [financial arbitrator - proceedings before a financial arbitrator - 

material competence of a financial arbitrator] 


