Tisková zpráva
Název tiskové zprávy:
Vláda jmenovala nového finančního arbitra České republiky.
Podtitul tiskové zprávy:
Novým finančním arbitrem byla jmenována Mgr. Monika Strejcová.
V Praze dne 1.12.2011
Vláda České republiky na svém pravidelném zasedání dne 16.11.2011
jmenovala na základě návrhu ministra financí Miroslava Kalouska novým
finančním arbitrem České republiky Mgr. Moniku Strejcovou.
Monika Strejcová patří mezi přední české odborníky na finanční právo, zejména
v oblasti regulace a dohledu finančního trhu. Monika Strejcová vystudovala
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Do svého jmenování pracovala jako
ředitelka odboru Státní kontroly a dozoru nad finančním trhem na ministerstvu
financí. Dříve vykonávala funkci ředitelky odboru sankčních řízení Komise pro
cenné papíry, dále ředitelky odboru sankčních řízení v České národní bance a
také pracovala ve velké české advokátní kanceláři.
Finanční arbitr působí v České republice od 1. ledna 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi
Evropské unie (viz zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění
rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. Finanční arbitr je
kompetentní k rozhodování sporů mezi: a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování
platebních služeb, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně
elektronických peněz, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi
a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které
shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého
soudu, je příslušný též finanční arbitr. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra. Finanční
arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Finanční arbitr je oprávněn řešit výše uvedené spory, pokud nastaly po
okamžiku účinnosti zákona o finančním arbitrovi. Hlavním přínosem pro klienty je rychlost rozhodování,
nezpoplatněné řízení a vysoká znalost problematiky. Finančním arbitrem je s účinností od 16.listopadu 2011 Mgr.
Monika Strejcová, zástupcem finančního arbitra je JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
Více informací:
Tomáš Landrichter, landrichter@finarbitr.cz, tel.č. 776029923, www.finarbitr.cz

