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Tisková zpráva 

 

Evropská asociace obchodníků s vlastním kapitálem (EPTA) zvolila do svého výkonného 

výboru prvního českého zástupce ze společnosti RSJ a.s  

 

V Praze, 28. 6. 2012 

Společnost RSJ a.s. si zakládá na plně transparentních a rovných podmínkách pro všechny účastníky 

regulovaných trhů s finančními nástroji.  Mj. díky dlouhodobému zastávání tohoto přístupu byla 

jako jediná společnost vzniklá mimo anglosaský prostor vybrána z 24 členů k účasti na práci ve 

výkonném výboru Evropské asociace obchodníků s vlastním kapitálem (EPTA).  

EPTA byla založena s pomocí a pod záštitou americké profesní asociace FIA (Futures Industry 

Association, Asociace odvětví futures). Jejím posláním je podporovat transparentní, odolné a 

bezpečné trhy s rovnými podmínkami pro všechny. Členové EPTA obchodují na vlastní účet a 

používají manuální, automatizované a hybridní metody obchodování na burzách po celém světě. 

Obchody členů EPTA představují podstatnou část celkového objemu obchodů na evropských 

regulovaných trzích a mnohostranných obchodních systémech. 

EPTA sdružuje obchodníky, kteří se hlásí k jejím zásadám (potřeba regulace, stability trhů, 

transparentnosti, adekvátního řízení rizik, konkurenceschopnosti, rovnosti v přístupu na trh, 

efektivity a integrity). EPTA podporuje otevřenost odvětví ve vztahu k veřejnosti, médiím a 

regulatorním úřadům a vytváří pro ni prostor. Umožňuje členům výměnu informací a znalostí, 

formulování společných stanovisek, je místem pro kontakt s médii, akademickou sférou, zákonodárci 

a regulatorními úřady.  

Zástupcem RSJ ve Výkonném výboru EPTA je Jan Dezort. Jan Dezort je právník se zaměřením 

především na finanční trh. V RSJ má na starosti oblast regulace kapitálového trhu. Dříve působil mj. 

ve vedoucích funkcích v Komisi pro cenné papíry a České národní bance, kde se zabýval dohledem a 

regulací finančního trhu a mezinárodní spoluprací v této oblasti. Absolvoval řadu stáží a školení mj. ve 

Spojeném království, Německu a Nizozemsku. 

 

web EPTA: www.futuresindustry.org/epta/default.asp 

 

V případě dotazů prosím kontaktujte Moniku Vondrákovou, ředitelku komunikace RSJ, a.s., mobil:  

603 803 390, tel: 257 531 234, e-mail: monika.vondrakova@rsj.cz, www.rsj.cz. 
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