
 

  

Partners varují před podvodnou nabídkou: Jde o zneužití brandu 

poboček Partners Market 

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services varuje před podvodníky, kteří zneužívají 

brand jejích poboček Partners Market k podvodným investičním nabídkám. 

„Toto jednání monitorujeme a již na konci února jsme v této věci podávali trestní oznámení pro 

podezření na trestný čin podvodu a padělání veřejné listiny. O jednání této společnosti jsme také 

informovali Českou národní banku,“ říká Simona Machulová, ředitelka právního oddělení. 

Od konce února tato podvodná skupina vystupuje pod názvem Partners market s.r.o. Na falešném 

webu partners-market.com pak uvádí oficiální IČ i sídlo společnosti Partners Financial Services. 

Nejdříve nabízela investice do akcií ČEZ, aktuálně je to obchodování s měnovými páry (forex), akciemi 

a kryptoměnami. Reálně však firma neexistuje. 

Dle vyjádření ČNB nemá povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným 

povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice tak není ze zákona 

pojištěna, ani jinak chráněna. ČNB už před touto podvodnou nabídkou varovala na: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-

aktivity-subjektu-vystupujicim-pod-nazvem-Partners-Market/ 

Společnost Partners Financial Services provozuje po celé republice téměř 150 finančních poboček 

Partners Market a upozorňuje, že jde o podvod, nikoli o oficiální nabídku společnosti. Všechny 

aktuální informace o službách a nabídce společnosti jsou k dispozici na oficiálním webu partners.cz. 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Tereza Píchalová, tisková mluvčí Partners, tereza.pichalova@partners.cz,  

tel.: 603 173 254  

Společnost Partners Financial Services je na českém trhu již 15 let a od roku 2009 je nejznámější 

finančněporadenskou společností v České republice. Zásluhu na jejím úspěchu má především 

objektivita, nabídka exkluzivních produktů a kontinuální vzdělávání finančních poradců. V současnosti 

má společnost asi 600 tisíc klientů, 150 poboček a 1900 profesionálních poradců. Partners Financial 

Sevices je součástí finanční skupiny Partners, kterou dále tvoří Partners investiční společnost, 

nemovitostní fond Trigea a vydavatelství NextPage Media, které provozuje weby Peníze.cz, 

Finmag.cz, Heroine.cz a časopis Football Club. V červenci 2019 se skupina rozrostla o Simplea 

pojišťovnu, nabízející unikátní životní pojištění, a od června 2021 o penzijní společnost Rentea. Tento 

rok by se měla skupina významně rozšířit o vlastní Partners Banku, na jejímž budování se intenzivně 

pracuje. Obrat skupiny v roce 2022 překročil 3,5 miliardy korun. 

 

 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-aktivity-subjektu-vystupujicim-pod-nazvem-Partners-Market/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-aktivity-subjektu-vystupujicim-pod-nazvem-Partners-Market/
https://www.partnersis.cz/
https://www.trigea.cz/
https://nextpagemedia.cz/
https://www.simplea.cz/
https://www.simplea.cz/
https://www.rentea.cz/

