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R o z h o d n u t í  o  n á m i t k á c h  

Finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů podle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., 
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním arbitrovi“), 
rozhodl v řízení zahájeném dne 2. 2. 2019 na návrh Navrhovatele proti Instituci, vedeném podle 
zákona o finančním arbitrovi a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), o námitkách Navrhovatele ze dne 22. 9. 2019, 
č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 29, doplněných dne 22. 10. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 31, 
proti usnesení finančního arbitra ze dne 20. 9. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 28, takto: 

Námitky navrhovatele, ..., doručené finančnímu arbitrovi dne 22. 9. 2019, 
č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 29, a doplněné dne 22. 10. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 31, 
se zamítají a usnesení finančního arbitra ze dne 20. 9. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 28, 
se podle § 16 odst. 2 zákona o finančním arbitrovi potvrzuje. 

Odůvodnění: 

1. Řízení o návrhu 

Navrhovatel se v řízení před finančním arbitrem vedeném proti Instituci domáhá, aby mu 
Instituce poskytla výpisy z účtu č. ... (dále jen „Účet 1“) a z účtu č. ... (dále jen „Účet 2“), které 
pro něho vedla, elektronicky a za celu dobu jejich vedení. 

Instituce doložila, že dne 17. 6. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 17, finančnímu arbitrovi sdělila, 

že Navrhovateli zaslala na e-mail ... požadované výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2, a to otiskem 
obrazovky ze svého informačního systému o zaslání poštovní zprávy. 

Finanční arbitr písemnou výzvou ze dne 28. 6. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 18, vyzval 
Navrhovatele, aby se do 15 dní od doručení výzvy k tomuto sdělení Instituce vyjádřil, resp. 
potvrdil, že mu Instituce zaslala na e-mail ... požadované výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2, a pokud 
ano, aby vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět, v opačném případě písemně srozumitelně a 
určitě sdělil, co má být předmětem řízení před finančním arbitrem, resp. o čem má finanční arbitr 
rozhodovat. 

Navrhovatel dne 30. 6. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 19, předložil finančnímu arbitrovi podání 

označené jako „ODPOVĚĎ (4)“, ve kterém sdělil, že „[…] jsem dne 13.6.2019 ve 11:26 hodin 
skutečně obdržel na můj e-mail: ... z e-mail: mail@sberbank.cz s označením „Zaslání výpisu 



z účtu“ údajné výpisy z účtů, ovšem v komprimovaném souboru ve formátu ZIP, resp. zcela 
nepochopitelně v šifrovaných souborech ve formátu PDF, které nejdou otevřít, protože mně 
instituce zcela úmyslně neposkytla slíbené heslo prostřednictvím samostatné SMS zprávy.“ 

Dne 16. 7. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 20, vyzval finanční arbitr Instituci, aby se ve lhůtě 
15 dnů vyjádřila k podání Navrhovatele ze dne 30. 6. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019  19, a aby 
zajistila a doložila, že Navrhovatel má k dispozici kromě výpisů z účtů také veškeré potřebné 
informace potřebné k jejich zobrazení (tedy poskytla Navrhovateli opakovaně heslo k zobrazení 
výpisů z účtů, zaslala Navrhovateli výpisy elektronicky náhradním způsobem – např. datovou 
zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek). 

Instituce dne 30. 7. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 21 a FA/SR/PS/277/2019 - 22, doložila, že 
Navrhovatel má k dispozici kromě výpisů z Účtu 1 a z Účtu 2 také veškeré potřebné informace 
potřebné k jejich zobrazení. Instituce jako přílohy datové zprávy učinila samotné výpisy z Účtu 1 
a z Účtu 2, dále otisky obrazovek ze svého informačního systému o odeslání sms spolu s textem 
těchto sms (tedy také spolu se zněním hesla). 

Finanční arbitr sdělil Navrhovateli písemnou výzvou ze dne 19. 8. 2019, 
č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 23, že by tedy již měl mít k dispozici elektronicky požadované výpisy 
z Účtu 1 a z Účtu 2, které mu Instituce zaslala na e-mail ..., a heslo k jejich zobrazení, které 
Instituce zaslala Navrhovateli na telefonní číslo ..., tedy telefonní číslo, které Navrhovatel uvedl 
v návrhu na zahájení řízení. 

Kromě toho finanční arbitr přeposlal Navrhovateli úplné podání Instituce ze dne 30. 7. 2019, 
č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 21 a FA/SR/PS/277/2019 - 22, do jeho datové schránky, které mimo 
jiné obsahovalo požadované výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2, tedy Navrhovatel získal požadované 
výpisy v elektronické podobě v rámci vedeného řízení i prostřednictvím finančního arbitra. 

Finanční arbitr současně vyzval Navrhovatele, aby mu potvrdil, že má k dispozici elektronicky 
požadované výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2 a v takovém případě vzal návrh na zahájení řízení zpět, 
v opačném případě srozumitelně a určitě sdělil, v čem mu vyhověno nebylo. 

Dne 19. 8. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 24, doručil Navrhovatel finančnímu arbitrovi podání 
označené jako „ODPOVĚĎ (5)“, ve kterém sdělil, že „NAVRHOVATEL DOPOSUD 
NEOBDRŽEL OD INSTITUCE HESLO PROSTŘEDNICTVÍM SAMOSTATNÉ SMS ZPRÁVY K 
ŠIFROVANÝM VÝPISŮM Z ÚČTU ZA CELOU DOBU JEJICH VEDENÍ !!!“ 

Instituce dne 26. 8. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 25, předložila finančnímu arbitrovi doplnění 
vyjádření ze dne 30. 7. 2019, ve kterém předložila otisk obrazovky ze svého informačního 
systému o zaslání sms na telefonní číslo ..., které uvedl Navrhovatel v návrhu na zahájení řízení, 
s textem „Vazeny pane ..., zasíláme Vam heslo k vypisum z uctu zaslanym dne 13. 6. 2019 na 
Vaši e-mailovou adresu .... Omlouváme se za prodlevu. Heslo je: „...“. Sberbank CZ“. 

Finanční arbitr sdělil Navrhovateli přípisem ze dne 29. 8. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 26, že 
„heslo k výpisům z účtů č. ... a č. ... (dále jen „Účty“) zaslaným Institucí na e-mailovou adresu ... 
je: ...“. Finanční arbitr dále zaslal Navrhovateli poslední podání Instituce včetně přílohy a vyzval 
ho, aby ve lhůtě 15 dnů potvrdil, že má k dispozici elektronicky požadované výpisy z Účtu 1 a 



z Účtu 2 a v takovém případě vzal návrh na zahájení řízení zpět, v opačném případě 
srozumitelně a určitě sdělil, v čem mu vyhověno nebylo. 

Dne 30. 8. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 – 27, doručil Navrhovatel finančnímu arbitrovi podání 
označené jako „ODPOVĚĎ (6)“, ve kterém sdělil, že „NAVRHOVATEL DOPOSUD 
NEOBDRŽEL OD INSTITUCE HESLO PROSTŘEDNICTVÍM SAMOSTATNÉ SMS ZPRÁVY 
K ŠIFROVANÝM VÝPISŮM Z ÚČTU ZA CELOU DOBU JEJICH VEDENÍ !!!“ 

Finanční arbitr dovozuje, že Navrhovatel ve skutečnosti nemá vážný zájem o řešení svého sporu 

s Institucí, když opakovaně tvrdí, že dosud neobdržel od Instituce heslo k zaslaným výpisům 
z Účtu 1 a z Účtu 2, i přestože znění hesla bylo součástí spisové dokumentace, kterou finanční 
arbitr Navrhovateli opakovaně zasílal, nadto heslo Navrhovateli výslovně sdělil finanční arbitr 
podáním ze dne 29. 8. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 26 (v průvodním dopise), a kromě toho 
výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2 založila Instituce v elektronické podobě do spisu pro vedené řízení 
a Navrhovatel je tedy získal prostřednictvím finančního arbitra do svoji datové schránky. 

Není tak dále účelné ve vedeném řízení pokračovat, protože Navrhovatel má k dispozici výpisy 
z Účtu 1 a z Účtu 2 v podobě a za období tak, jak se v řízení před finančním arbitrem domáhá. 

S ohledem na výše finanční arbitr posoudil návrh Navrhovatele za již zjevně bezpředmětný, 

a protože Navrhovatel svůj návrh na zahájení řízení zpět nevzal, ač ho k tomu finanční arbitr 
vyzval, finanční arbitr v řízení rozhodl usnesením ze dne 20. 9. 2019, 
č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 28, o zastavení řízení pro bezpředmětnost (dále jen „Usnesení“). 

Finanční arbitr řízení podle § 24 zákona o finančním arbitrovi ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) 
správního řádu zastaví usnesením, jestliže zjistil, že je návrh zjevně bezpředmětný. 

2. Průběh řízení o námitkách 

Usnesení bylo doručeno Navrhovateli dne 20. 9. 2019 a Instituci dne 23. 9. 2019. 
Dne 22. 9. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 29, Navrhovatel podal proti Usnesení námitky 
ve znění: „PROTI USNESENÍ FINANČNÍHO ARBITRA VYDANÉM POD Č.J. 
FA/SR/PS/277/2019-28 DNE 20.9.2019 PODÁVÁM ODŮVODNĚNÉ NÁMITKY PODLE § 16 
ODST. 1 ZÁKONA O FINANČNÍM ARBITROVI VE STANOVENÍ LHŮTĚ DO 15 DNŮ ODE DNE 
DORUČENÍ USNESENÍ.“ (dále jen „Námitky“). 

Výzvou ze dne 22. 10. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 30, vyzval finanční arbitr Navrhovatele, 
aby Námitky odůvodnil, tedy doplnil, v čem tedy spatřuje nesprávnost Usnesení, resp. v čem mu 
nebylo v řízení před finančním arbitrem vyhověno, že je účelné dále pokračovat v řízení. 

Dne 22. 10. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 31, Navrhovatel doplnil Námitky, že „DOPOSUD 
NEOBDRŽEL OD INSTITUCE HESLO PROSTŘEDNICTVÍM SAMOSTATNÉ SMS ZPRÁVY K 
ŠIFROVANÝM VÝPISŮM Z ÚČTU ZA CELOU DOBU JEJICH VEDENÍ !!!“ 



Dne 25. 10. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 32, finanční arbitr vyzval Instituci 
k vyjádření se k Námitkám. Instituce se k Námitkám vyjádřila dne 7. 11. 2019, 
č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 33. 

Dne 25. 11. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 34, finanční arbitr vyzval Navrhovatele, aby se 
písemně vyjádřil ke sdělení Instituce ze dne 7. 11. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 33, resp. aby 
potvrdil, že má k dispozici heslo ke zpřístupnění výpisů z účtů č. ... a ..., které mu Instituce 
naposledy zaslala prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a že s pomocí toho hesla si 
zobrazil výpisy z těchto účtů otevřením souboru ve formátu zip, který mu Instituce zaslala do 
jeho e-mailové schránky .... 

Dne 25. 11. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 – 35, Navrhovatel finančnímu arbitrovi sdělil, že 
„DOPOSUD NEOBDRŽEL OD INSTITUCE HESLO K ŠIFROVANÝM VÝPISŮM Z ÚČTU ZA 
CELOU DOBU JEJICH VEDENÍ !!!“ a že „Navrhovatel žádné heslo ke zpřístupnění výpisů z účtů 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb neobdržel, tak jak tvrdí instituce !!! Zřejmě toto 
heslo obdržela jiná fyzická osoba se stejným jménem, která má na shora uvedené adrese 
trvalého bydliště také hlášený trvalý pobyt !!! V případě potvrzení tohoto podezření ponese plnou 
odpovědnost finanční instituce, protože by bylo porušeno obecné nařízení GDPR a v tomto 
případě stěžovatel okamžitě podá podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů !!!“ 

3. Řízení o námitkách 

Finanční arbitr podle § 12 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi rozhoduje podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností 
zjištěných v souladu se zákonem o finančním arbitrovi a zvláštními právními předpisy. 

Ustanovení § 16 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi dává stranám sporu právo podat proti 
usnesení finančního arbitra odůvodněné námitky, a to v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode 
dne doručení písemného vyhotovení usnesení. Včasně podané námitky mají odkladný účinek. 
Podle § 16 odst. 2 zákona o finančním arbitrovi rozhoduje o námitkách rovněž finanční arbitr, 
který usnesení potvrdí, změní nebo zruší. Jelikož zákon o finančním arbitrovi upravuje náležitosti 
námitek a zásady řízení o námitkách pouze částečně, postupuje finanční arbitr podle těch 
ustanovení správního řádu, která upravují odvolání jako řádný opravný prostředek a průběh 
odvolacího řízení (srov. ustanovení § 24 zákona o finančním arbitrovi ve spojení s § 81 a násl. 
a § 141 odst. 9 správního řádu). 

Finanční arbitr posoudil námitky Navrhovatele jako přípustné odůvodněné námitky ve smyslu 
§ 16 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi ve spojení s § 81, 82 a 83 správního řádu. 

Navrhovatel opakovaně namítá, že nemá k dispozici heslo k zobrazení výpisů z Účtu 1 
a z Účtu 2, které mu Instituce zaslala jako soubor ve formátu zip do jeho e-mailové schránky ..., 
protože ho od Instituce neobdržel „PROSTŘEDNICTVÍM SAMOSTATNÉ SMS ZPRÁVY“. 

Finanční arbitr však nemůže jinak, než v plném rozsahu odkázat na Usnesení. 



Především Instituce věrohodně doložila, že heslo k jejich zobrazení, které Instituce zaslala 
Navrhovateli na telefonní číslo ..., tedy na telefonní číslo, které Navrhovatel uvedl v návrhu na 
zahájení řízení. 

Nadto, předmětem řízení vedeného před finančním arbitrem na návrh Navrhovatele proti 
Instituci je poskytnutí výpisů z Účtu 1 a z Účtu 2 za celou dobu jejich vedení, nikoli poskytnutí 
hesla prostřednictvím konkrétního komunikačního prostředku, v tom případě zasláním sms na 
mobilní telefon. A Navrhovatel heslo získal i prostřednictvím finančního arbitra, konkrétně 
finanční arbitr sdělil Navrhovateli přípisem ze dne 29. 8. 2019, č. j. FA/SR/PS/277/2019 - 26, že 
„heslo k výpisům z účtů č. ... a č. ... (dále jen „Účty“) zaslaným Institucí na e-mailovou adresu ... 
je: ...“. 

Dále, Navrhovatel má k dispozici podklady založené ve spise vedeném finančním arbitrem pro 
řízení zahájené na jeho návtrh, jejichž součástí jsou otisky obrazovek z informačního systému 
Instituce o zaslání sms spolu s textem těchto sms (tedy také spolu se zněním hesla). 

A konečně, Navrhovatel má k dispozici výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2, aniž by k tomu potřeboval 
heslo, protože požadované výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2 založila Instituce v elektronické podobě 
do spisu pro vedené řízení a Navrhovatel je tedy získal prostřednictvím finančního arbitra 
do svoji datové schránky. 

Z dosud shromážděných podkladů finanční arbitr dovozuje, že Navrhovatel má již k dispozici 
vše, co požadoval vydat v řízení před finančním arbitrem, tedy výpisy z Účtu 1 a z Účtu 2 za 
celou dobu jejich vedení. Navrhovatel nedoložil, v čem mu nebylo ze strany Instituce ve vztahu 
k předmětu řízení před finančním arbitrem vyhověno. 

Pokud jde o doručování hesla ze strany Instituce prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb a námitku Navrhovatele, že „Navrhovatel žádné heslo ke zpřístupnění výpisů z účtů 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb neobdržel, tak jak tvrdí instituce !!! Zřejmě toto 
heslo obdržela jiná fyzická osoba se stejným jménem, která má na shora uvedené adrese 
trvalého bydliště také hlášený trvalý pobyt !!! V případě potvrzení tohoto podezření ponese plnou 
odpovědnost finanční instituce […]“, potom finanční arbitr odkazuje na Rámcovou smlouvu o 
bankovních produktech a službách, klientské číslo ..., ze dne 29. 4. 2016, kterou Navrhovatel 
uzavřel s Institucí (dále jen „Rámcová smlouva“), na Všeobecné obchodní podmínky a na 
Produktové dispozice, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy podle jejího čl. 1. odst. 2. 

V části první (Obecná ustanovení) čl. X (Doručování a způsob komunikace) odst. 2 písm. b) 
Všeobecných obchodních podmínek účinných ode dne od 1. 1. 2015 (tedy účinných i ke dni 
uzavření Rámcové smlouvy) si Navrhovatel a Instituce sjednali, že „Banka zasílá Klientovi 
písemnosti: prostřednictvím držitele poštovní licence na jeho Korespondenční adresu uvedenou 
ve smluvní dokumentaci, není-li dohodnuto jinak“. 

V části šesté (Ostatní ustanovení) čl. II (Definice pojmů) odst. 11 Všeobecných obchodních 
podmínek účinných ode dne od 1. 1. 2015 si Navrhovatel a Instituce sjednali, že 
„Korespondenční adresou se rozumí adresa Klienta, kterou Klient Bance sdělil pro účely 
doručování.“ 



A Navrhovatel uvedl jako korespondenční adresu v Produktových dispozicích ze dne 29. 4. 2016 
jako „...“ a shodně v Produktových dispozicích ze dne 7. 11. 2017 jako „...“ 

Instituce tedy zaslala heslo na adresu „...“, jak vyplývá z Podacího archu, tedy na shodnou 

adresu jako je korespondenční adresa v Produktových dispozicích. 

Na základě výše uvedených skutečnosti rozhodl finanční arbitr tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Rozhodnutí o námitkách je podle § 16 odst. 4 zákona o finančním arbitrovi konečné. Podle § 76 

odst. 3 věty druhé správního řádu nabývá usnesení právní moci, bylo-li oznámeno a nelze-li 
proti němu podat odvolání. 

Mgr. Monika Nedelková 
finanční arbitr 

 
Doručuje se 
Navrhovatel – ... 
Instituce – datová schránka f94gyc6 


