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ROZHODNUTÍ
Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu v pojišťovnictví podle
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPoj“),
rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), o žádosti družstva Cestovní pojišťovna ADRIA Way
družstvo, IČO 25830660, se sídlem Mírové náměstí 519/3d, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
zastoupeného Mgr. Ing. Martinem Janotou, advokátem, ev. č. ČAK 13140, Zachveja &
partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem 28. října 1727/108, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, o odnětí povolení tuzemské pojišťovny k provozování pojišťovací
činnosti, podle § 116 odst. 1 písm. h) ZPoj, která byla České národní bance doručena dne
11. 1. 2017,
takto:
Družstvu Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, IČO 25830660, se sídlem Mírové
náměstí 519/3d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, se podle § 116 odst. 1 písm. h) ZPoj
odnímá
povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovny.

ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníku řízení v plném rozsahu vyhověla, není
podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.
V souladu s § 116 odst. 3 první věta ZPoj, resp. podle § 123 odst. 5 druhá věta ZPoj vstupuje
Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do
likvidace.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 SŘ podat rozklad u ČNB, Praha 1,
Na Příkopě 28, PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. Lhůta
pro podání rozkladu činí podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 SŘ 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí ČNB rozhoduje bankovní rada ČNB.
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Doručuje se:
Mgr. Ing. Martin Janota, Zachveja & partneři, advokátní kancelář, 28. října 1727/108, 702 00 Ostrava (v plné
moci za Cestovní pojišťovnu ADRIA Way družstvo) – do datové schránky
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