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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne … 2020, 

kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších 

předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Změna zákona o finančním arbitrovi 

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona 

č. 378/2018 Sb., zákona č. 452/2016 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 odst. 1 písmeni c) se slova „nebo zprostředkování“ nahrazují slovy 

„, zprostředkování, zajištění dluhu nebo utvrzení dluhu ze“. 

2. V § 1 odst. 1 písmeno e) zní: 

„e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci pojištění nebo při 

výkonu práv a plnění povinností z pojištění,“. 

3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), 

která znějí: 

„m) penzijním fondem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo 

zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, 

n) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo 

zprostředkování doplňkového penzijního spoření.“. 

4. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní: 

„e) pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel při distribuci pojištění nebo při výkonu práv a 

plnění povinností z pojištění,“. 

5. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), 

která znějí: 

„m) penzijní fond nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

penzijního připojištění se státním příspěvkem, 

n) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

doplňkového penzijního spoření.“. 
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6. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Za spotřebitele se v případě sporu 

uvedeného v § 1 odst. 1 písm. c) považuje i člověk, který mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zajistil 

nebo utvrdil dluh ze spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné 

finanční služby poskytnuté spotřebiteli. Za spotřebitele se v případě sporu uvedeného 

v § 1 odst. 1 písm. e) považuje i poškozený, který je člověk a jemuž vznikla újma mimo 

rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jeho 

povolání.“. 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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