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Vyjádření společnosti k událostem v Maďarské republice.

Společnost CAPITAL PARTNERS a.s., která je v ČR licencovaným obchodníkem s cennými papíry, podniká na území 
Maďarska s využitím tzv. evropského pasu prostřednictvím vázaných zástupců.  Na základě klamavé a neobjektivní 
mediální  kampaně  zahájil  dozorový orgán PSZAF v Maďarsku správní  řízení  a  to  jak proti  společnosti  CAPITAL 
PARTNERS,  tak  postupně  proti  cca  70  vázaným  zástupcům,  s nimiž  tato  společnost  měla  uzavřenu  smlouvu. 
Účastníkům jsou vytýkány některé údajné organizační nedostatky a rovněž nedostatky v obchodní praxi, kterou ovšem 
maďarské orgány posuzují - v rozporu s Evropskou směrnicí o finančních trzích (MiFID) - dle předpisů maďarského 
soutěžního práva.

Společnost  považuje  vedení  těchto  řízení  proti  českému  obchodníkovi  s cennými  papíry  za  porušení  přímo 
aplikovatelných  ustanovení  MiFID,  přesto  však  s těmito  orgány  aktivně  komunikovala  a  spolupracovala   s cílem 
dobrovolně se přizpůsobit se jejich požadavkům.  Ty však PSZAF nikdy nedokázala nebo nechtěla nijak konkrétně  
definovat a nikdy nereagovala na sérii konkrétních návrhů na organizační uspořádání činnosti agentů. Dopisy zasílané  
PSZAF a konkrétní návrhy však vždy zůstávaly bez jakékoli reakce.

Pohledem na událostí  posledních dnů je  zřejmé,  že  PSZAF tak činila  zcela  záměrně  s cílem vykonstruovat  důvod 
k násilnému vytlačení českého podnikatele z území Maďarska. Aniž by totiž tato správní řízení byla řádně ukončena a 
bylo prokázáno jakékoli pochybení  při poskytování  investičních služeb, provedla dne 23.2.2010 policie v Budapešti 
zatčení cca 30-ti osob, které se v té době nacházely v kancelářích našich smluvních partnerů (tj. společností, které jako 
vázaní agenti na území Maďarska spolupracují s naší společností). Tyto osoby byly zadrženy bez ohledu na to, zda se 
jednalo o agenty, jejich zaměstnance či externí konzultanty.
  
Dne 25.2.2010 pak byla na 7 osob (pouze české a slovenské státní příslušnosti) uvalena vazba. Tento zásah považujeme 
za naprosto neadekvátní a neoprávněný, motivovaný pouze tlakem médií a politickými tlaky. Naši agenti totiž nikdy 
nenakládali  s majetkem  našich  maďarských  zákazníků  a  neumíme  si  představit,  co  mohlo  vést  k jejich  zatčení  a 
uvěznění. Zdá se, že jediným klíčem byla česká nebo slovenská národnost přítomných osob.

V důsledku tohoto zásahu však byly ohroženy zejména zájmy stovek našich maďarských zákazníků, kterým byl omezen  
přístup ke službám a k informacím o jejich investicích. I to svědčí o hrubém porušování evropské úpravy regulace  
podnikání na kapitálovém trhu maďarskými úřady.

Tento zásah představuje vážné ohrožení svobody podnikání a pohybu služeb v rámci EU. Zároveň upozorňujeme, že 
maďarské  orgány dohledu  nad  kapitálovým trhem svým postupem záměrně  ignorují  předpisy  MiFID o  rozdělení 
pravomoci  orgánů  domovského  a  hostitelského  státu  a  svým  postupem   tak  prakticky  vylučují  zákonem  danou 
pravomoc ČNB nad subjektem usazeným v ČR, který poskytuje  služby též v zahraničí  a ve svém důsledku rovněž 
možnost jeho efektivní obrany proti  porušování předpisů MiFID maďarskými úřady. 

Naše  společnost  se  cítí  ohrožena  dalšími  možnými  bezprecedentními  kroky  maďarských  úřadů  proti  českému  
podnikatelskému subjektu a  obrátila  se v této s žádostí  o  pomoc na Českou národní  banku.  Společnosti  CAPITAL 
PARTNERS v důsledku postupu maďarských úřadů vznikla a vzniká podstatná majetková i nemajetková újma, a to  
nejen ve vztahu k jejímu podnikání  v Maďarsku.  Připravuje proto příslušné kroky obrátí  se proti  bezprecedentnímu 
postupu maďarských  úřadů s  konkrétní  stížností  jak  na  Ministerstvo  zahraničních  věcí,  tak  na  Evropskou komisi. 
V případě vyčerpání  vnitrostátních možností  nápravy budeme iniciovat zahájení arbitráže za zmaření  investice proti  
Maďarské republice.
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