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!dr6ováno vš€m st!r6Ikám ! starcstům

proířdn ic N iň datových schláĎ ek nébÓ

247/2012

V P lee  dne 1 .2 ,2012

věc: Inforn.c€ pro občany o mo'nosli beplahého ř €šeni sporů sfinlněíini
inltilu..mi Před stát.m zřiz.ným fin'nčnim lrbjtrcn

Vážená pani íarŠko. vážeňý pMe íďoí..

dolo|te mi, ab}ch vás podrobnéji iíťomova|a o existenci finančDiho aóitm jako olgliňu
piis|Ušniho k ňiňosoudninu řlšcnl sporů 2ob|Ňj pl.lcbnibo slyku. spoťebneEkého úvěru
nebo kolektivního investo!áni' Finanční arbill je ákonem zřízenj orcán. kteď bczpIatně
ózhÓdÚje spory meziákaznik' (spolřebile|i)a finančnimiinýitucemi' ato!}tr|učně n! náv

vzhleden k toňu 2e ! dňešnJ dÓbé finančĎi pÍodÚkly a s|U2b} (napt' baíLoýní účt', plalební
kaÍ'v. spolieb|tekké úvěry) v),uŽí!á většina ob}rale|. naIú$á také počel sporú s Posk!lovateli
(Ě.hto pmdukt|] a s|uŽcb' Mnoho spotřgbngLů však ncmá dosetečné infonnace o svých
práý{h amoŽnostechjejich ochmny a proýzováni' tl|avním r'os|ánio finlnčního lrbitÉ'
! ledy i hlavnín důvoden aloženI |ohoto ořgÁnJ. je zajištěni ďch|ého. bg'Íl'tnóho
a g&lli!!í!! rrřizorínísporú n€zi občany a finlnčnimi inýituc.mi.

Podle'konaofinančnímaóitovi'jefinlnčníarbitjepiis|ušnrlkrzhÓdÓvánisporúmezi
a) poskybvgte]ip|atebnich íužeb a uŽ]valeLip|atebnich íužeb Pijposkytovíni p|alební.h

s|UžcbLL- n.přikl.d sporzÁkuníka s bánkou o sp.árnoí aúótované p|afby n.bo
sporák.zni*a s bankou při zncu'ili p|alebni klrty neopřiyněnou osobou'

b) vydalate|i c|ektonicb'ch peňéz a drŽne|i e|ektoňických peněz pii vydávání a zpělné
výměně e|ektrcnických peněz napřík|ad spor dÉit.lc ÉcdPl'..nó k'.tyjízdíého
s s něklerými pmvoavateli vetejnédopřavy.

c) lt:iiteli ícbÓ zp.oíicdkÓvrteli á spÓliťbit.li pii nabizcni. poskytováni nebo
zplostiedkování spolřebite|ského úvéru... . nlpřiklgd .Ilor zúkM'ík' 3 Ýěřitelcn
oodýoÚí.Ďi od úvě.ÚÝé Šnlour! íebo3poío 4ši pophtl'U 2a pledčas né sp|acen í

d) i|rveíičními fondy. inveŠičníni společnoýmj neb. ahmničními jnveničnimi
sP.lečnÓýniá spotiebitelize ýánda.dnich |ondů kolckliVňiho inveíovánia speciá|nich

Noyé va'Ó. I. 7?5]65r], EL']l7 0r,] 09]. e mri Ťh tr Úiú!@'



|ondů kolettitÍiho invesloÝáni' lt.É 3hrňa'ďují p..aíi príiedk' Ód !.řejÓoí''. .
!apřik|.d spo. zí*r!ik! 3 i!v6li!!í Jpo|.č!oíi o spróvnG| účloY.!ýcb pop|'rkú.

lníitul finančního ftbilB by| vČ.ské Epublicc zř'zen jiŽ &l' |' 2oo3. ! to v rinci
hamoniae pniva České repub|i(y $ zcmčmiEýrcpské uniq prc fuš.ni sponi z p|atebniho
í'ku' od I' 7' 20||jc ňíančnl arbilr přÍsl!šný k ĎzhodovÁnI d!|ší.h' výšé Úv.dených sporú'
ledy sporů ze spotiEbne|ského úvělu a ko|cklivniho invcstovóni. Finlnčniho aóih jn.nuje
vlád' na návó miniýa Í]nanci a b výkon ýó funkce odpolldd fin.nčni árbitÍ vládě' Ukoly
spojené se Žbezp.č.ním činnostifinlnčnlho lrbhm p|ni knce|íř finančniho !.bi|E ktiájc
organiadni sloŽkou sútu' v j.jímž ée|. fi nmčn|.rbitÍ stoj|'

Rízení před liňaňčílú oóimm sc ahliujc ia iíÝrh zÁklznlka (uživate|e p|dtbňi.h sluŽgb.
držneb e|ektonických penéz' spÓťcbirc|e ze spoll.bit.|ského ú!éÍu á spolřebne|c z tondu
kÓ|.ktivnihÓ inrcslÓvíÓl). Nívrh nd zdhájcnl ř|7.il př.d finančním lrbi|Ém |2é podal
písemě pošlou. veIe|trcnick. podobé (e.m!i]cm opátřcňýn z!ruč.r},n podpiscm nebo
proýlednicNin d.lové schránkt). osobn.. E!J)' úíné dÓ prctokÓlu !ďd|g Kance|áře
finMčního albitra. K usnádněni podÁni nÁvrhuj. nl stránká.h fincnčního olbitB kdispozici
fomulář' ht'D'/sw'finaóhr'c2]cífinÚcni.ďbiG|Ómu|3re.ke.sEcni'hm|. včehé
lzoovéD'plněného |omulói.nÁlrhu.

oNané s. nohou m Ínečniho !Íbif! obúc.l lllé s dolu'. *l.É * ýkájij.hÓ čimoýi'

Pokud ̂ {ží.. Ž. by shoŘ Uv.d.né info@cc by|' prc obiaq" v'řho nčsú nebo ob.e
Užil.čné. áda blrh Vás linlo poádlh o j.ji.h pfudáni oNlnům. ať ú zpiispněním Ía
ioleme'o\jd slnínkí.h měý rcbo ob... M úňcdni d.se nebo jiným vhodným zpúsb€m'
PÍÓ !1Ó úč.|' klonuiÓ dopisu připojuji inÍoňďíi |.l& ý íru.ným poPiÝn čifuosti
finÚčniho aónB ! nálod.m. v jlkých pňPad.ch o jlrým zpl)sb€n podal t finončnimu
arhihvi návÍh M zahájcní říani' Do budolci! b!.h v{ú iÁda nlbid|a tlté úožíoí fui|áói
Bull.tinu finfučnihÓ aňitn s iňfomlc.mi pB vcř.jnoí . zcjméno infomacemi o rypéch
p'ipadů \1eÉ finočni a.bit hši|'

s pozdFv.Ú a přá.Ín dobÉ budoucí spo|uprícc

Mq kdb+:--

r.!.'&rN/!irrhitoori
Fdb|dj inífo4i' !d'ru'ďnh pd.

q 5tnsi ojbn o p dsnin 4ful. hld htb]í {) u t m8ji Fi|i.th
- iqlř 4oi i rl/]m|s'-o dk.rjún!ňhkdýldúd F'fub h 5trb iÍru a

0 Ú.ru 0 o Ždt ťkcrió dďn \ á.í pd.šilt pědpÚú
hvlNíli' t ,dd F,.j.]ťh !td!|u



Někleřč spořy s baÍko!' zó|oŽnou' posk}.lovalelem Íebo zprostřadkovst.|cm
'polřcbitckkého úvěru' inveí|čni spo|ďnoýi |ze řešit u íálln zří,eného
mimosoudního orgánÚ - ílíánčnÍho trbiir9.

Řízc.í Přcd lintnč!ím a.bi(Íem ic bcŽp|!tíó.

Flnanťni ]Áňr jc olgin přislulný lfirmr$t!í|ňU rozhodoláni spo.ů. pokul jc Jin.[
k lozhodo ýiň i l':ťhlo sporů přis|Ušnýč.skÝ sud' Nzi:

l) Doskýoví'c|l !| cbni.h s|u'.b . uživi|c|i p|al.btric|l s|uŽcb pii P.skýolili P|ll.hlicn
s|u'cb. n.přiklrd spor 7ri|cznik. s h{nko! o lpřllnoí 2účlÚťrÍ. !|rlby n.bÓ lpor
,jkó7nlk' sb.íkoÚ pH ZnéÚ'lll P|.l.bn| k!ň} nloprilně.ou osobo!'

b) vydlv'l.lic|cklrcnických pc.Ďz ! d.žiIcIi.Ichrunic|ý.h p.nčz p}i vJ,d'vjtri. zplut výnčnA
c|ckhnických p.něz nlpiíll.d .por d.'|lc|l přtdpl.c.nó l'ír lizdnóho síó|llťrj.nl
přovo'ollI.|i léř.jíÉ dopřtvyl

.| !ttj|c|i ncho 4'oslitdloM'c|i a slolřťhncli nň n'hizcni. loslýováni ncbo zpmslřcd|ovátri
rpoÚcbilclsltého úrěru'''n.přilt.d lpoř 'i|rl'nito s třřl|.|.n oodrlolp.ni od út.řoÝó
lh|ourr ncho ipor o viii pop|r|ku 2 přldčri.ó st'|...ni úf.ru.

J) invŇič.imi londy. inv6li.nimi spolltnoíml ncbo 7.hmničnini inlcst'ÓnimispÓ|céndslN.
sFlřct,itcIi zc fu.b.dnich Íondú to|cklivníN nlLcslÚliňi . s'sjá|nicll .ondú |o|cl'ilniho
'nr.íor:ini. klLt shrcm!Žruji p.ně'ňi Í.ďlřL{ry od rTřcjrcíi''. nlpřikJ'd 'pnr
ál.áikt s iítBlični spo|c..Gli o sprirnBt úěloÍ.ný.h pop|'tkú.

I;nlnčtri bil' usi|uje zejména osmimó vyřcšni !'.n]'

|tríjlu| 'jn.nĎniho írbitra]!ko mimoýuhliho oB!trtr pn tťšc i s'ofÚ bylzřizcnjiŽ ý rc.200]''
Ín' sPory zp|.lcbniho ý*u' od č.Fťtrc. 20|| by|0 jcho nísl!Šnoý N7.šiicn! m \Pory
7ť nltcbilc|ských úvč.j n kÓ|cklivíiho iný.slovini' součJsnč byla 2iiz.M ']k. Klnc.|lit
íjMŇniho ftilm. o{aniačni s|ožka sIáfu.. h.ni p|ni ú|oly spojcné 9 abczpcčcnim óinnoÍi
finJnčniho ííbih' z. Ýýkon st! tunkcc ell.vidi lininčni áóír lládč' klcni ho] ctru]c M ni\th

Jt|. ňoh! 3|ú'.b lint.č.ito .rbiIn wU'i|?

Řiz. p.c.] finrnčni !óitcn jc b..''hlnó J 7Jh4q. * m ná\Th ákrznik. (slÓlltbÍťlc'
(v|7ýor í.vřhu) Návrh M aM]cni tizcni !lR| finlĎťňim íónEo la půlal lisnlnč 'ottnl'
\.|.kkoniťkó podo* le.m.i|cm o'alicnýfl z'n|Ó.nýn pďpi$m n.bo prcstřcdli.lťiň dJlo\.
*hiin|iy) ncbo osobnč' Esp' úínč do prcIoko|u v siúlc xlncc|ářc fin čniho aÍhiiÉ

uJlrdŇii podjni iilÍhu ]c na stíll..h fin!ftniho albiIE
t \ * ' f i  l J ' hÍ ' ' . Z ! .  l ' Nn (n I lm ' I l I o i l ' | ' ' f o  . Lť+| ' ' 7ťn | ' h l n l



Kdy fi n'nini'rbiIř ncnůfu rozhodnoul?

Finaíčňi áÍb'ř nenůžc máodnui 4jnéno lchdy, ncmá-|i nivíh M ah'jcní iizcní včškc.d
íílcŽitoýi' FiMnčni 'rbitr dilc ncmůŽc óŽhÓdnoul' pokud:

l) spor ncnálcŽi do pÓso5nos|i aÍbitŘ.
b) ve Ýé.i saméjiŽ rcznoJ| soud ncbo řizcni vc véci s'nú by|o před sÓuden /áháFno.
c) spoÍjc nebojiž by|pi.dm.l.n ij7.ni pt.daÍbnrcm.
d) vc věcisméjiŽ by|o rozhodnuto V ozhodčin ňaniícboÍc věciýňó bylo ÍÓŽhÓdči iizcni

Jrk tiÍlněni rÍb|Irl řizcni loslÚFÚjc?

Finmčni aói|r jc Fvincn ozhodovll pod|c sýóho ncj|cpšiho Ý&omi a svčdomi' ícslrnné.
spŘvcdlivě a b.z prúlahú. ncháji lcdy ájfiy pÓuŽcjcdné Že írn' v iíŽff| posllpujc !óil. podlc
ákona o finančnim aňilrcvi s Piimčřc!ýn pouŽitim spiávniho iádu'''

ve věci finaněni á'bitr iÓzhodÚjd ná|.zcm P@ti íá|czÚ finančniho aÍbilh |ze Úl|'tnit oPrrvnó
poŠicdky nánilky' PEvomocný níla finančniho !ťÓiln j. soudnů vykon.Ie|ný a mí '.dy
úěinky solna'clné * soudnim mzhodnuIim' v'řipMě n.souhlasu s koncěnýň ozhodnuti|!
finmÓniho a.bilE jc nožnó poda! k ob.cnému rcudu Žalobu o pŤeztum rcáodnuti'

kncelii finončIiho a!6ih' organiaÓni s|oŽka slálu
sidlo: Pmh. |' bacrcv! l53l /ó9' | |0 00

c nli| ] JÍhiffófi nftbilr'ť2
in'.mctovástnjnta : htlD,^v\W.fi Bn.nilrbill'cz
f.cebook: htl's//W'faceboÓk.cÓn/FinArbif

Pondč|i 03:30 l5:]ohod'
úcď 03:]0 |5:30hod'
slicda 03:]0 l5.0hÓd'
cýňck 0lt:]0 I5:]0hoJ'
Pálck - 03:30- |4:30hod

v při!'!dč j.kfthkoli dolazú souviscjicich sčinnosti finan.niho 'ňilŤa náŠ ncvihcjlc kdýo|i

ffir-'".ÍrNcELAR FN^NtNIHo ARBnR^
o r . r t r i z . an i  s l o t k !  r r  !
kp - ' l& ' rý . | ' 0mPn ' t l I

d*!.! ŇkýLl rfunkeiú idl.djfoh lj in!Ťh
ýdÚ o i|Íótrin Jyl ' kc'ý !y| Nho?s ' { 4&' F'úi!Él Íoh \i
"mDl áb! ť r: | {ml sb ' o ďitrÝú l!ňír&h Íj.!]idí' Ýdhhk ddD ilh !

h J o /fu* {!!Y}tl dod' E l|Ůji F/.i!d dfuí
NIJNúi'$Ú&|d.]idriJrŇ

/trrN r r$!, r sh. hdn r dd ?*



Návrh
na zahájeDí řizení před finančním arbitřem

Á. ozn.čení účastníků řízení

1.Navrhovatel ftzickÁosobl

.6'0óí07 GF\ jDi ibj! j ith l \e

2. lnsitue' píoli ktoré návrh směřuje

B. Úplnéá sřozumiteIné Ý-vlíč€ni řozhodných skut€čnostÍ

c. Důkázni pros|ředky nebo oznáčení Júkazů

Uvdzni' |tenl hu|.hD\Íizl qrrÍuje PÍedDúl :Pohl hle:i ni|" a inýhuci'
gněhlie:odko:en nn dúka:].. fue,i nof,'lo|a|!] pítdkki.ki: I p;iPadé
h,ťe|e PoP^ Lfén f \a'mýd"i ýilo:e

(u|ice, čislo olientační/čis|o popisDé'

Adre$ pro do.učoríni l.ómcj řiz.ni.
jc li Ódlišní od nhta lN.lého pobylD
fu|icc. éislo oÍientačnÍ/Óíslo popisné.

zástupcc pro řízcni přd finaněnim
lrbitÍen. jeJi n.vrhovalel 2.íoupen
(iňéno. přimeni' ko .ktni adresa. na
zák|adě čeho za$upu]e a v jakém rczsahu)

Názel / obchodní firn' /

sidlo / misrÓ lodíikÁní
(Ulice. či!lo ori.nlační/číslo

Dtikú:nin| ?ruýi'lr ]\J| :|'Fin't hýtn!. ..('/..(. ']//ot./l anle.kc prýúb Dů]tni
,aý,cdh' kle.i n|á M,Žha\aÍcl k.l6ý:ici c la nn!č:de o1ht|:n I NkJ p,!rh! knrlulo

jné!ol|i i]enn! sÚYádiP$4 ! Fd!ikdc i!zc(rchsob'



h.jýrhu piipolit oýahi dúkaji ?,!ólředb, klÚé Íso| 
"dvhowle|i 

znán,. 4|e rthú j.
k .lilpo1ici' je lpÓfubi o:haě|| hapř' nó:|!n' dd.d jlji.h f:nj*l, jejich ,':nelen1 lPd

D' oznáčeíi '  čého 9.  í2t  rhová|e|  donáhá

vii:enipÍ?dJahuhčhih utbilteh:e ].e dokúha sP|hěni F,|innaýj tterá \yP1Í1,ú z.1ókond'
: p|óviho \ýah| nebo . po|!šení prú\a |ná]fudo šk..,J. Pokutl je furo Poýihhoýi 1|any
!po||' hcÚ lhanéhí Úbiý k p|b]"ýý ra:hodov|'

E. Prohláše. í naYrhovat€|e

Pod|e s 10odý' l pGm' 0 zákona o linančnim arbilN i p.oh]ašuji. žejsen ncpoda|G) vÉŽe
věli ž.|Óbu U sÓtrdu ňcbÓ k rozhÓdčimu soudu anebo rozhod.i a že jsm neuálielG)
s]n$itucidohodu o mimosoudním vyovnání'.'sem 5i vědofr(a) ávenoíj ná]ezu frnončniho

a, Pk.i ho.' jť.!i naý Úýd.| ^lr,P.h no ..1ikldé |h,é n,o.i nebo PrahlLi]lhi
:áto.ného Eó!||4,.e' jc.li .áýuPcen zúko|"ý :áýnPrc reba ro:hU.lňLli Př^hlšreha
aB!h"' je.]i :úý,pcen opuna\,ik
h' doklod o lon' že nún|e bln neúspěi,ě |lzýúnu l húÍnaýě
c důkIr'' na klté \? nN|n|'a1el o.|ýolt^á f |*fu fuhrhl Prklll1jihjdis,Lk|jl

"' ]1lekoli J'|k") t\': dohoh p'.p!l Í ]o:hudrdt'. ť*l

Ujistě'e se.žejsle sipřečelIjpoučenina úv.dní stánce náv.hU ádÓúníýálc sc. Ž.jc frnanétrí
arbitÍ ptisIušný k rczhodoráni vašeho sporu, že.jsle fomu|ář návúu řádné v}p]ni]i a piipojili
všechny poÝinné i nepovinné pij|oh}'

H. Dltum a podpis Í.vrhovtt.le nebo j €ho zástupce, sotrh|2s
se zpr9cováním osobních úd.jů

souh|asim se zpBcovánim osobnich údajú uvede|ých l náVrhu nebo vsouvis|Óýi s nim.
kteé jsÓu nezbytné pr iizoňí pied fi nánčnin Íbilrem'

2? }odlis nltrhorl|.lc ncbo jehoz'íu|rcc

dÓn nebo zaÍuécn! e|e|ton]ck\ ÓodÓis


