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„Investiční společnost REDSIDE poskytuje pro instituce a individuální 
investory prvotřídní investiční řešení a odborné znalosti v dynamicky 
se rozvíjející oblasti správy fondů kvalifikovaných investorů, přičemž 

spravujeme majetek v hodnotě téměř 500 mil. EUR“



PŘEDSTAVENÍ REDSIDE

„jako privátní licencovaná společnost se snažíme při investicích vždy přemýšlet nad rámec
investičního horizontu našich klientů a zároveň si zachovat skrze profesionální portfolio a asset
management inovativní a individuální přístup“

Datum vzniku 29. června 2012

Předmět činnosti
Obhospodařování a administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (tj. činnost dle § 11/1/a ZISIF) ; 

custody CP

Sídlo, kontaktní adresa V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Místo působení Česká Republika

Aktiva spravovaných fondů ve správě 450 mil EUR (11,2 mld. Kč)

Člen AKAT Členem Asociace pro kapitálový trh ČR od roku 2015

Auditor společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. 

Dozorový orgán Česká národní banka

Majoritní akcionář (UBO) Rudolf Vřešťál – 90,48 %

Webové stránky www.redsidefunds.com



PORTFOLIO FONDŮ V NAŠÍ  SPRÁVĚ

ARCA OPPORTUNITY – PODFOND I
AuM 28,5 mil. EUR
SICAV, založen 18. 07. 2017

NOVA Real Estate – podfond 1
AuM 254 mil. EUR
SICAV, založen 28. 08. 2015

NOVA Green Energy OPF
AuM 75 mil. EUR
Otevřený podílový fond, založen 29. 01. 2013

NOVA Hotels OPF
AuM 36 mil. EUR
Otevřený podílový fond, založen 18.08.2015

NOVA Money Market – PF 3 (EUR) a PF 4 (CZK)
AuM 23 mil. EUR
SICAV, založen 20. 01. 2016

ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2
AuM 2 mil. EUR
SICAV, založen 24. 10. 2017



KVALIFIKOVANÝ INVESTOR

 Kvalifikovaný investor – definice v § 272 odst. 1) ZISIF. Může být PO i FO.

 V případě FO je to osoba, která má majetek v určité minimální výši a má zkušenosti a znalosti ve vztahu 
k rizikovosti jednotlivých fondů.

 Minimální investice 125.000 EUR, nebo 1.000.000 CZK + prohlášení investora, vyhodnocení odbornosti investora 
a vhodnost této investice.

 V rámci vyhodnocení vhodnosti investice a odbornosti investora se bere v potaz, že je kvalifikovaným investorem tj. předpokládají se jeho 
předchozí zkušenosti a znalosti v oblasti investování a určitá tolerance k jednotlivým druhům rizik. 

 Přísná regulace fondů kvalifikovaných investorů (směrnice AIMFD a nařízení AIMFR) = silná ochrana investorů.

 Sjednocování úpravy v rámci evropské legislativy znamená, že informační povinnost je i vůči kvalifikovaným 
investorům obdobná, jako u retailového investora.

 Hlavním zdrojem informací o fondech je Statut.

 Nabízení fondu kvalifikovaných investorů je možné veřejně, jen je nutné v nabídce informovat o tom, že se jedná 
o fond pouze pro kvalifikované investory.



PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍ FORMY FONDŮ

Fondy kolektivního 
investování Standardní fondy (splňují požadavky evropské směrnice UCITS IV, využívají výhod evropského pasu; pouze 

otevřená forma ) 

Speciální fondy (non-UCITS fondy; nemohou využívat výhod evropského pasu, což znamená, že pokud chtějí být 
nabízeny v jiné zemi Evropského hospodářského prostoru, než je Česká republika, musí žádat tamější regulatorní 
orgán o povolení; řídí se výhradně českých právem, nikoliv evropským) 

Akciová společnost, která vydává akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení

Podílový fond (otevřený, nebo uzavřený)

Fondy kvalifikovaných 
investorů

Podílový fond (otevřený, nebo uzavřený)

Svěřenský fond

Komanditní společnost na investiční listy

Společnost s ručením omezeným

Akciová společnost, Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Evropská společnost

Družstvo



PRAKTICKÉ DOPADY NA PORTFOLIO MANAGEMENT

Standardní fondy 
kolektivního investování

- Pouze peněžité vklady, vkládat penězi ocenitelné věci zákon nepovoluje;

- V průběhu životnosti fondu nelze měnit způsob investování;

- Omezená investiční strategie, tj. nelze investovat do drahých kovů, ani do jejich certifikátů, pouze vysoce likvidní

investiční CP přijaté k obchodování na regulovaném trhu a vybrané nástroje peněžního trhu)

- Omezená možnost práce s tzv. value drivers (finanční deriváty; finanční páka; prodeje na krátko)

- Přísné investiční limity na jednotlivá aktiva ve fondu -> nemusí nutně odrážet situaci na trhu

- Vyhlášení NAV fondu na denní bázi -> administrativní zatížení

- Odkupy na denní bázi, kratší lhůty na vyplacení investorů -> výrazně vyšší požadavky na držení volné likvidity

- Přísnější regulatorní rámec -> vyšší náklady na compliance služby

Fondy kvalifikovaných 
investorů

- Investice i formou nepeněžitých vkladů 

- Investiční strategie daná „pouze“ statutem, nikoliv omezena legislativně (víno, OZE, umění, půda, automobiloví veteráni) -> tedy

nemusí nutně existovat široký trh pro dané aktivum

- Jednoduchá aplikace tzv. value drivers při výkonu portfolio managementu

- Neexistují zákonem nařízené investiční limity, pouze ty dané statutem fondu

- Nižší požadavky na řídící a kontrolní systém -> zpravidla nižší nákladovost investičních fondů

- Výrazně více forem investičních fondů kvalifikovaných investorů

- Vzhledem k vyšší flexibilitě odkupů nedrží tolik likvidity (tlak na vyšší výkonnost)

- Snadnější krátkodobé investování přebytečné likvidity 



CASE STUDY – SROVNÁNÍ PŘÍMÉHO A NEPŘÍMÉHO INVESTOVÁNÍ V ENERGETI CE

PŘÍMÁ INVESTICE NEPŘÍMÁ INVESTICE*

Popis Investice do projektu obnovitelného zdroje energie Investice do fondu obnovitelných zdrojů energie

Investice Min. investice je +5 mil CZK Min. investovaná částka 1 mil CZK (FKI)

Riziko
Riziko spojené se získáním potřebných povolení, 
výstavbou a provozem, dále také se zajištěním externího 
financování

Nízké

Výnos + 8 % + 6 %

Poplatky Nad rámec provozu žádné
Max 3 % z investované částky na vstupu
1,3 % poplatek za obhospodařování

Specifika

Vysoká pracnost – investor si zajišťuje kompletní projekt 
na svůj účet
Z projektu nelze jednoduše „vystoupit“
Péče o projekt v období provozu – údržba, pojištění, 
ochrana, účetnictví, odborný zástupce, výkaznictví atd.
Dobrá znalost a zkušenosti v odvětví

Minimální pracnost v období investice (nákup projektu 
a výstavba) i provozu
Jednoduchý odkup podílových listů
Základní přehled v odvětví

* Nepřímá investice skrze retailový fond není možná s ohledem na legislativu a regulaci



CASE STUDY – SROVNÁNÍ PŘÍMÉHO A NEPŘÍMÉHO INVESTOVÁNÍ V REAL ESTATE

PŘÍMÁ INVESTICE NEPŘÍMÁ INVESTICE

Popis
Investice do nemovitostního projektu 
buďto koupí stávajícího či formou výstavby

Investice do retailového fondu vedeného 
profesionálním správcem*

Investice do FKI fondu vedeného 
profesionálním správcem

Investice Min investice je +10 mil CZK Min investovaná částka 300 CZK Min investovaná částka 1 mil CZK

Riziko

Riziko spojené se získáním potřebných 
povolení, výstavbou, se zajištěním ext. 
financování, bariéry vstupu do odvětví 
(informační asymetrie při koupi)

Nízké; spočívá v propadu trhů obecně (to 
se dotkne každého účastníka) či chybě 
správce (fond má kontrolní mechanismy)

Nízké; spočívá v propadu trhů obecně (to 
se dotkne každého účastníka) či chybě 
správce (fond má kontrolní mechanismy)

Výnos + 10 % + 2 % + 6 %

Poplatky
Provize při koupi, ceny projektových prací 
před zahájením stavby

Vždy 1,5 % z investované částky na vstupu
1,75 % poplatek za obhospodařování

Max 3 % z investované částky na vstupu
1,3 % poplatek za obhospodařování

Specifika
Vysoká pracnost – investor se angažuje v 
celém procesu či jej minimálně dozírá

Minimální, resp. nulová pracnost
Fond drží 20 % objemu v hotovosti
Drahá distribuce vs. široká prodejní síť
Denní přeceňování
LTV (loan-to-value): 45 %

Minimální, resp. nulová pracnost
Volná hotovost ukládaná do nekotovaných 
cenných papírů
Fond řídí likviditu dle situace na trhu
Přeceňování na měsíční bázi
LTV: 64 %

* srovnatelný retailový fond investující do obdobných podkladových aktiv – ČS nemovitostní fond - REICO 



Název fondu:
Nova Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem 
(SICAV)

Strategie fondu:
Investičním cílem je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní 
výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých 
investic do kvalitních výnosových nemovitostí v České republice.

Založení fondu: 20. 8. 2015, na dobu neurčitou

Typ fondu: Otevřený fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

Cílovaná
výkonnost:

+7 % p. a.

Vlastní kapitál: 2 432 385 998  CZK (NAV k 31.10.2018)

Třídy akcií: EUR (ISIN:CZ0008041845) a CZK (ISIN:CZ0008043049)

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Depozitář 
fondu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a. s. 

MANAŽERSKÝ SOUHRN – NOVA REAL ESTATE
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Parametry fondu:

 WAULT: 5,98 years

 NOI: 17 mil. €

 Počet budov: 18

 LTV: 64 %

 Obsazenost kanceláří/retailu: 96,35 % / 99,85 %



Název fondu:
NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční
společnost, a.s.

Strategie fondu:

Zhodnocování vkladů formou přímých či nepřímých investic do nových 
projektů a rozvoje podnikatelských záměrů zejména do odvětví energetiky 
se zaměřením na segment menších a středních podniků zabývajících se 
výrobou elektrické energie především z obnovitelných zdrojů

Založení fondu: 29. 01. 2013, na dobu neurčitou

Typ fondu: Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů

Cílovaná
výkonnost:

+6 % p. a.

Vlastní kapitál: 1 266 719 950 CZK (k 30.9.2018)

Třídy PL: CZK (ISIN CZ0008474673) a EUR (ISIN CZ0008474053)

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Depozitář 
fondu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

MANAŽERSKÝ SOUHRN – NOVA GREEN ENERGY

Parametry fondu:

 Instalovaný výkon: 21,5 MWe + 6 MWt

 Technologie: fotovoltaika, biomasa a bioplyn

 Garance výkupu a ceny pro všechny projekty

 Zhodnocení od založení: 40,9%

 Průměrné roční zhodnocení: 6,8%
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REDSIDE investiční společnost, a. s.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha  1  

IČ: 24244601, DIČ: CZ24244601

E-mail: info@redsidefunds.com

Tel: +420 222 500 757

www.redsidefunds.com

Děkujeme Vám za pozornost 



KDY VSTUPUJEME DO PROJEKTU?

N G E

ETAPA I.

DEVELOPMENT

(1 – 2 roky)

ETAPA II.

PODPORA

( ~ dny)

ETAPA III.

VÝSTAVBA

(1 – 3 roky)

ETAPA IV.

PROVOZ

(15 – 20 let)

 Projektová
dokumentace

 Povolení – územní, 
EIA, stavební atd.

 Připojení k distribuční 
síti

 Projednání s 
municipalitou

 Provozní nebo 
investiční podpora

 Princip nejnižší 
garantované
výkupní ceny, tzv. 
Contract for
Difference

 Financování projektu 
+ jednání s bankami

 Výběr dodavatele + 
nákup technologie

 Řízení výstavby

 Uvedení do provozu

 Výroba a prodej 
elektřiny vč.
garantované podpory

 Provoz, servis a údržba

 Splácení úvěru

CENA PROJEKTU

RIZIKO PRO INVESTORA

NÁKUP PROJEKTU

Dear Christian,


