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Představenstvo REDSIDE investiční společnost a.s. (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ustanoveními 

vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech (dále též jen „Vyhláška") vydává tuto zveřejňovanou část svých postupů pro zjišťování 

a řízení střetů zájmů a informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů (dále též jen „Politika střetů zájmů“ nebo 

„Politika“). 

Cílem tohoto dokumentu je informovat investory (i potenciální investory) o zásadách a způsobech řízení 

střetů zájmů uplatňovaných Společností, a to zejména při identifikaci možných střetů zájmů, nastavení 

mechanismů pro zamezování jejich vzniku a při plnění povinnosti informovat investora o povaze a zdroji 

střetu zájmů, jehož vzniku nelze spolehlivě zamezit respektive, který má nepříznivý vliv. 

Střet zájmů může obecně vznikat mezi: 

• Společností a obhospodařovanými fondy, Obhospodařovanými fondy a jejich investory, fondy 

obhospodařovanými Společností navzájem a mezi investory těchto fondů navzájem anebo mezi 

investory a potenciálními investory navzájem, 

• osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako 

Společnost a členové jejich vedoucího orgánu (tj. osobami se zvláštním vztahem ke Společnosti ve 

smyslu příslušných právních předpisů) a investičními zprostředkovateli a investory Společnosti nebo 

jejími potenciálními investory, 

• Společností a osobami, které jsou pověřeny výkonem některých činností, kterou zahrnuje administrace 

investičního fondu, 

• investory nebo potenciálními investory Společnosti navzájem, 

• investičními zprostředkovateli, pomocí kterých provádí Společnost své činnosti, a jejími investory, 

Společnost činí nezbytné kroky k identifikaci možných střetů zájmů. V rámci identifikace možných střetů 

zájmů Společnost vyhodnocuje, zda jsou zohledňovány zejména situace, kdy osoba uvedená v předchozím 

odstavci: 

1. může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor obhospodařovaného fondu 

anebo investora; 

2. má odlišný zájem na výsledku služby poskytované fondu nebo na výsledku obchodu prováděného 

jménem fondu anebo jménem investora od zájmu těchto osob; 

3. chce upřednostnit zájem fondu anebo investora před zájmy jiného fondu anebo investora; 

4. podniká ve stejném oboru jako fond anebo investor; 

5. dostává nebo dostane od jiné osoby, než je fond, poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen 

„pobídka“) v souvislosti se službou fondu anebo investorovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou 

úplatu za poskytovanou službu. 

 

Předcházení střetu zájmů 

V rámci efektivního řízení střetu zájmů má Společnost nastavenu vhodnou organizační strukturu a uplatňuje 
tzv. čínské zdi. 

1. Společnost má nastavenou takovou organizační strukturu (včetně outsourcovaných činností), která 

zajišťuje personální oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně 

zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití a systém tzv. čínských zdí. 

Uplatňování tzv. čínských zdí znamená personální oddělení a systémové zamezení nežádoucího toku 

informací mezi jednotlivými organizačními útvary. 
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2. Společnost zajišťuje věcnou, funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které 

mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti. Odpovědnost za 

zjišťování okolností, které mohou vést ke střetu zájmů, se stanoví všem pracovníkům Společnosti. 

3. Společnost má zavedena pravidla pro realizaci osobních obchodů svých zaměstnanců osob spojených 

se Společností. Na základě těchto pravidel provádí Společnost pravidelnou kontrolu jejich dodržování. 

Pracovník, zajišťující činnost compliance, je odpovědný za vedení evidence osobních obchodů a dalších 

situací, kdy může vzniknout střet zájmů. 

 

Společnost zejména informuje o jejím obchodním vztahu se společností ASB Accounting, s.r.o., IČ: 

27215849, se sídlem V Celnici 1031/4, PSČ 11000, Praha 1 (dále jen „ASB“). Společnost ASB zajišťuje na 

základě písemné smlouvy pro Společnost poskytování účetních služeb, vedení daňové evidence a služeb 

souvisejících s výpočtem hodnoty NAV u jednotlivých investičních fondů obhospodařovaných Společností. 

Společnost ASB je propojena se Společností prostřednictvím pana Rudolfa Vřešťála, který je ovládající osobu 

obou subjektů. 

 

Pobídky a jejich přípustnost 

Společnost nesmí při výkonu svých činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo 
nepeněžitou výhodu (dále též jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, 
čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu investorů. 

 

Společnost může poskytnout nebo přijmout Pobídku pouze tehdy, pokud její přijetí či poskytnutí není v 
rozporu s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu Klienta. Dále 
může Společnost Pobídku poskytnout, nebo přijmout v případech, kdy nehrozí nebezpečí, že následkem 
přijetí či poskytnutí Pobídky bude způsoben střet zájmů a v případech, kdy přijetí či poskytnutí Pobídky vede 
ke zlepšení kvality poskytované služby Klientovi. 

 

Řízení pobídek a informování investorů 

Pobídky mohou představovat možný vznik specifického případu střetu zájmů. Společnost řídí pobídky za 

shodných podmínek, jako je řízen střet zájmů, včetně identifikace, maximální eliminace nepřípustných 

pobídek, a informování investorů o přípustných pobídkách přijímaných či poskytovaných třetím osobám. 
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Konkrétní pobídky: 

• společnost Arca Brokerage House o.c.p. a.s. se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 824 63, Slovenská 

republika, IČO: 35 871 211, zapsaná v obchodním rejstříku (registru) vedeném Okresním soudem 

Bratislava I, vložka číslo 3228/B; 

• společnost PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s. se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 

824 63, Slovenská republika, IČO: 51 306 573 , zapsaná v obchodním rejstříku (registru) vedeném 

Okresním soudem Bratislava I, vložka číslo 6712/B; 

• společnost J & T BANKA, a.s. se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Praha 8, IČO: 47115378, zapsaná 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1731; 

• společnost J&T Family Office, a.s. se sídlem Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, 

IČO: 03667529, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20347; 

• společnost DELUVIS CZ s.r.o. se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04885473, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 255118; 

• společnost PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o. se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, 

IČO: 24678678, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 68001; 

•  společnost FG Financial Group, a.s. se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 

24132276, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 17293; 

• společnost FINEZ Investment Management, s.r.o. se sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 

Brno, IČO: 27525708, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 89383; 

•  společnost OK PROFIT a.s. se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 05117054, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 7552; 

•  společnost TRAFICON s.r.o. se sídlem Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25391127 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 134297; 

• společnost RENOMIA BENEFIT a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 

03149013, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 19836; 

•  společnost holver s. r. o. se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 

25860399, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 22843; 

•  společnost KZ Finance, spol. s. r. o. se sídlem Elišky Krásnohorské 1140/4, 767 01 Kroměříž, IČO: 

25509624, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 29016; 

• společnost BP Broker-Pool.cz, a.s. se sídlem Ypsilantiho 53/4, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 29140129, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 7087; 

• společnost INMAGO GROUP s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02799332, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 223719; 

• společnost Auridica group, s.r.o. se sídlem Liberec 1, Generála Píky 967/9, PSČ 46001, IČO: 27288536, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 22755. 

• společnost FINANCE ALBATROS, s.r.o. se sídlem Znojemská 4320/76a, 586 01 Jihlava, IČO: 26934566, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 46597. 

• společnost F E D S s.r.o. se sídlem Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 25411969, zapsaná 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 82003. 

• společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. se sídlem Pražákova 1024/66a, Štýřice, 639 00 Brno, 

IČO: 63480191, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 20805. 
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Výše uvedené společnosti pro Společnost provádějí zejména: 

• nabízení investice do Fondů a Podfondů obhospodařovaných Společností; 

• provedení a vyhodnocování tzv. testu vhodnosti;  

• poskytování potřebných informací a dokumentů investorům. 

 

Společnost vyplácí výše uvedeným společnostem za vykonávání uvedených činností pobídky ve výši: 

• vstupního poplatku (je-li účtován) a 

• podílu na obhospodařovatelském poplatku konkrétního fondu. 

 

Závěr 

Společnost s cílem poskytnout investorovi informace o povaze nebo zdroji relevantních střetů zájmů 
informuje investory o této Politice: 

1. v elektronické podobě na webových stránkách Společnosti; 

2.  na žádost investora fondu obhospodařovaného Společností v papírové podobě 

3.  v sídle Společnosti v papírové podobě 

 

Společnost informuje investory též o případných podstatných změnách této Politiky. 

 

Tato politika je účinná od 30. června 2019 
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