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Datum: 30.04.2021 

Čas: 8:00 

Jediný člen správní rady, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Obhospodařovatel“), 

kterého při výkonu funkce zastupuje Rudolf Vřešťál, pověřený zmocněnec jediného člena správní rady 

jednající samostatně, přijal následující rozhodnutí Obhospodařovatele Společnosti: 

Zápis o rozhodnutí jediného 

člena správní rady jako 

obhospodařovatele
společnosti NOVA Money Market, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. (dále jen „Společnost“),  

která vytváří podfondy 

NOVA Money Market – podfond 3 (dále jen „Podfond 3“) 

NOVA Money Market – podfond 4 (dále jen „Podfond 4“) 
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Rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných 

Společností k Podfondu 3 a k Podfondu 4 

Obhospodařovatel Společnosti, resp. Podfondů tímto rozhoduje v souladu s § 134 a násl. zákona č. 

240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZISIF“) a v souladu se statutem Společnosti a Podfondů o opakovaném pozastavení vydávání a 

odkupování investičních akcií vydávaných Společností k Podfondu 3 a k Podfondu 4 (dále jen 

„Investiční akcie“) z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Společnosti. 

1. Důvody pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií

V kontextu pravděpodobného úpadku nejvýznamnějšího obchodního partnera Společnosti, finanční 

skupiny Arca Capital, která v současné době prochází insolvenčními řízeními na základě návrhů na 

povolení reorganizace, resp. restrukturalizace její mateřské společnosti Arca Investments, a.s. v Česku a 

další klíčové společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na Slovensku, je Obhospodařovatel Společnosti nucen 

opakovaně rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií Společnosti. V rámci 

stresového testování a právních analýz provedených Obhospodařovatelem v oblasti compliance, risk 

managementu a procesů řídícího a kontrolního systému Obhospodařovatele vyplynulo, že přechodné 

ohrožení likvidity Podfondu 3 a Podfondu 4 nadále trvá, neboť pohledávky Podfondu 3 a Podfondu 4 dosud 

nebyly, z důvodu nadcházejícího insolvenčního řízení Arca Investments, a.s., potažmo z důvodu neochoty 

plnit na straně společnosti Silverside, a.s., uspokojeny.  

Důvody vedoucí Obhospodařovatele k dalšímu opakovanému pozastavení vydávání a odkupování 

Investičních akcií Podfondu 3 a Podfondu 4 jsou následující: 

(i) vysoký počet očekávaných žádostí o odkoupení Investičních akcií v případě obnovení vydávání

a odkupování Investičních akcií Podfondu 3 a Podfondu 4, které by nebylo možné řádně a včas

uspokojit;

(ii) prodlení se splácením jistiny a úroků vyplývajících z finančních výpomocí poskytnutých

Společností svým dlužníkům, zejména společnosti Arca Investments, a.s., vůči které

v současnosti probíhá u Městského soudu v Praze insolvenční řízení (po rozhodnutí Vrchního

soudu v Praze jako soudu odvolacího o tom, že insolvenční řízení se nezastavuje);

(iii) současná faktická nemožnost výkonu zástavního práva zřízeného ve prospěch Podfondu 3 a

Podfondu 4 s ohledem na skutečnost, že Arca Investments, a.s. v pozici dlužníka a zástavce, a

společnost Silverside a.s. v pozici poddlužníka, neposkytují Obhospodařovateli dostatečnou

součinnost zejména v poskytování dokumentů a informací o stavu zástavy potřebných pro

úkony související s výkonem zástavního práva;

(iv) současná právní nemožnost výkonu zástavního práva zřízeného ve prospěch Podfondu 3 a

Podfondu 4 s ohledem na skutečnost, že Vrchní soud v Praze jako soud odvolací v insolvenční

věci dlužníka společnosti Arca Investments, a.s. usnesením dne 23.4.2021, které bylo

zveřejněno dne 28.4.2021, rozhodl, že se insolvenční řízení nezastavuje a tím pádem se

obnovili účinky zahájeného insolvenčního řízení, které brání výkonu zástavního práva;

(v) neochota společnosti Silverside, a.s. plnit na účet Podfondu 3 a Podfondu 4 v souvislosti

s uplatněním práv Společnosti jako zástavního věřitele vůči Silverside, a,s. jako poddlužníkovi,

plynoucích ze zástavní smlouvy uzavřené mezi Společností jako zástavním věřitelem a

společností Arca Investments, a.s. jako dlužníkem a zástavcem;

(vi) neochota společnosti Silverside, a.s., jakožto poddlužníka, spolupracovat na alternativních

možnostech uspokojení pohledávky Podfondu 3 a Podfondu 4;

(vii) značná právní nejistota ohledně dalšího vývoje v insolvenčním řízení nebo jiném budoucím

řízení ohledně majetku společnosti Arca Investments, a.s.;
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(viii) vysoká pravděpodobnost, že uspokojení pohledávek Podfondu 3 a Podfondu 4 bude časově

náročné. V důsledku chybějící ochoty ke spolupráci ze strany dlužníka i poddlužníka nebylo

dosud dosaženo smírného řešení ve věci splatných pohledávek Podfondu 3 a Podfondu 4 a

nelze jinak, než že tyto pohledávky budou vymáhány v rámci insolvenčního řízení či v rámci

soudního sporu.

Obhospodařovatel Společnosti nadále vyvíjí maximální úsilí k uspokojení pohledávek Podfondu 3 a 

Podfondu 4 a připravuje další právní kroky vůči společnosti Arca Investments, a.s. a Silverside, a.s. 

S ohledem na aktuálně nepříznivý stav nejvýznamnějšího obchodního partnera Společnosti, skupiny Arca 

Capital, spojený s vysokou mírou nejistoty ohledně dalšího vývoje této skupiny, Obhospodařovatel hodnotí 

jako pravděpodobné, že vzhledem k rozsahu i stavu insolvenčního řízení a množství subjektů přihlašujících 

své pohledávky, může být proces reorganizace, resp. i jiný způsob řešení úpadku dlužníka, velmi 

zdlouhavý, a je tedy nepravděpodobné, že by došlo v nejbližším období k obnovení vydávání a odkupování 

Investičních akcií. Toto platí za předpokladu, že nedojde k uspokojení pohledávek Podfondu 3 a Podfondu 

4 formou realizace výkonu zástavního práva mimo insolvenční řízení. 

Z výše uvedených důvodů Obhospodařovatel Společnosti rozhodl využít maximální možné zákonné lhůty, 

a tedy rozhodnul o pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií do 03.05.2023 (tj. na období 2 

let). Cílem Obhospodařovatele zůstává uspokojení pohledávek Podfondu 3 a Podfondu 4 a obnovení 

stability Společnosti v co nejkratším časovém horizontu.  

2. Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje

Obhospodařovatel rozhoduje, že okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií 

pozastavuje je 03.05.2021, 00:00 hodin. 

3. Doba, na kterou se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje

Obhospodařovatel rozhoduje, že vydávání a odkupování Investičních akcií se pozastavuje do 03.05.2023 

(tj. na dobu 2 let). Nicméně, v případě, že se Společnosti podaří uspokojit pohledávky Podfondu 3 a 

Podfondu 4 v kratší době, Obhospodařovatel rozhodne o obnovení vydávání a odkupování Investičních 

akcií přede dnem uplynutí 2leté doby pozastavení.    

4. Rozhodnutí, zda se pozastavení vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo

odkoupení bylo požádáno před 03.05.2021 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za

odkoupení nebo k vydání Investičních akcií

Obhospodařovatel rozhoduje, že pozastavení se vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo 

odkoupení bylo požádáno před 03.05.2021 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení 

nebo k vydání Investičních akcií. 

5. Rozhodnutí, zda se po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií bude postupovat

podle § 139 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 2 nebo podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF

Obhospodařovatel rozhoduje, že po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií se bude postupovat 

podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF, tj. že k žádostem o vydání nebo odkoupení Investičních akcií, u nichž 

nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Investičních akcií, se nepřihlíží a osoby, které 

takovou žádost podaly, se bez zbytečného odkladu po 04.05.2023 vyzvou, aby svou žádost podaly znovu, 

jestliže jejich zájem trvá. 

V Praze dne 30.04.2021 

_____________________________ 

Rudolf Vřešťál, pověřený zmocněnec jediného člena správní rady společnosti NOVA Money Market, 

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 


