
č. j. 84 Cm 788/2019- 30 

Shodu s prvopisem potvrzuje  Ladislava Sabonová. 

USNESENÍ 

 

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Kynštetrovou v právní věci  

navrhovatele:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,  

za účasti:  1) SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,  

                 se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČO: 03 89 73 62,  

                 právně zastoupený JUDr. Janem Langmeierem, advokátem,  

AK Na Bělidle 997/15, 150 00 Praha 5 

2) ing. Dominik Hart, narozený 1.12.1986,   

bytem Lindleyova 2822/10, 160 00 Praha 6 

o zrušení společnosti a jmenování likvidátora  

 

t a k t o  : 

 

I. Společnost SOLIDEUS investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. se sídlem 
Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČO:03 89 73 62, se  z r u š u j e s likvidací. 

 
II. Likvidátorem společnosti SOLIDEUS investiční fond s proměnným základním kapitálem 

a.s. se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČO:03 89 73 62, soud jmenuje Ing. 
Dominika Harta, narozeného 1.12.1986, bytem Lindleyova 2822/10, 160 00 Praha 6. 
 

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

O d ů v o d n ě n í  : 

 

1. Návrhem doručeným soudu dne 1.7.2019 se navrhovatel domáhal zrušení společnosti 
SOLIDEUS investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., IČO: 03 89 73 62, 
sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1 a jmenování likvidátora uvedené společnosti. 
V návrhu tvrdil, že navrhovatel, který je orgánem dohledu nad finančním trhem podle 
zákona č.6/1993 Sb. o České národní bance a orgánem dohledu nad oblastí 
obhospodařování investičních fondů podle zákona č.15/1998 Sb. a podle zákona 
č.240/2013 Sb. v rámci své činnosti vykonává dohled i nad účastníkem 1. 
 

2. Rozhodnutím ČNB č.j.2015/022446/CNB/570 ze dne 25.2.2015, které nabylo právní 
moci dne 27.2.2015, bylo společnosti CEREFunds Green Energy, investiční fond 
s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 03 89 73 62 ( nyní SOLIDEUS, investiční 
fond s proměnným základním kapitálem) uděleno povolení k činnosti samosprávného 
investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech.  
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3. Na základě své dohledové činnosti nad účastníkem 1 ČNB zjistila, že fondový kapitál do 
12 měsíců ode dne vzniku účastníka 1 nedosáhl zákonem stanovené výše uvedené v § 280 
nebo § 281 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tedy částky 
1 250 000 EUR, výzvou ze dne 14.2.2017 č.j.2017/022595/CNB/650 tedy vyzvala 
účastníka 1 k předložení informací a podkladů pro účely výkonu dohledu a k poskytnutí 
aktuální informace o naplnění zákonné výše fondového kapitálu 
 

4. V návaznosti na výzvu účastník 1 dne 17.2.2017 sdělil, že došlo ke změně majitele 
účastníka 1, nový management připravuje vytvoření podfondu s tím, že k naplnění 
minimální zákonné výše fondového kapitálu dojde v zákonném termínu, a že předpokládá 
vytvoření dalších podfondů. 
 

5. Z předložených výkazů účastníka 1 navrhovatel zjistil, že ke dni 31.10.2018 nedosáhl 
fondový kapitál hodnoty odpovídající 1 250 000 EUR, jak požaduje ustanovení § 280 
zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v návaznosti na toto zjištění 
zaslal dne 11.12.2018 upozornění na zjištěné nedostatky pod č.j.2018/146200/CNB /650, 
současně vyzval účastníka 1 k předložení informace o způsobu, jakým účastník 1 napravil 
nebo hodlá napravit následky svého protiprávního jednání a rovněž, aby účastník 1 
předložil harmonogram kroků k přijetí nápravy, a to s upozorněním, že pokud nebude 
fondový kapitál účastníka 1 dosahovat zákonné výše, je ČNB oprávněna podat k soudu 
návrh na jeho zrušení s likvidací. 
 

6. V návaznosti na výzvu ze dne 11.12.2018 účastník 1 navrhovateli dne 18.12.2018 sdělil, že 
si je vědom vytýkaného stavu a porušení § 280 zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech, aktuálně se však snaží naplnit fondový kapitál úpisem investičních 
akcií podfondu SOLIDEUS Mineral Ventures a dále registrací dalšího podfondu 
SOLIDEUS Domain Propery podfond s tím, že předpokládá naplnění minimální výše 
fondového kapitálu v prvním čtvrtletí roku 2019. 
 

7. Dne 10.12.2018 byla navrhovateli doručena žádost Policie ČR o poskytnutí součinnosti 
týkající se stížnosti vlastníka investičních akcií typu C podfondu Mineral Ventures 
podfond. 
 

8. Dne 16.5.2019 sdělil statutární zástupce účastníka 1 ing.Jiří Tuvora navrhovateli e-mailem 
informaci ohledně postupu ukončení činnosti Fondu s ohledem na situaci, kdy došlo 
k pokynu k odkupu akcií od 100% majitelů investičních akcií a jediný akcionář fondu 
Radim Snoza, který je vlastníkem 100% zakladatelských akcií fondu, s managementem 
fondu nekomunikuje, Jiří Tuvora upozornil na to, že pokud nebude fond kapitálově 
posílen, dostane se v krátké době do úpadkového stavu. 
 

9. Podle výkazů účastníka 1 k 31.12.2018 tento do 12 měsíců od svého vzniku nedosáhl 
hodnoty odpovídající 1 250 000 EUR v souladu s ustanovením § 280 zákona o 
investičních společnostech a investičních fondech, k datu 31.12.2018 hodnota fondového 
kapitálu účastníka 1 a podfondů činil 1 093 216,72 EUR. 
 

10. Dne 3.6.2019 podal statutární ředitel účastníka 1 ing. Jiří Tuvora dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení a návrh na zrušen účastníka 1, téhož dne bylo zahájeno 
insolvenční řízení pod sp.zn.MSPH 60 INS 7744/2019, k datu podání návrhu 
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v projednávané věci úpadek účastníka 1 prohlášen nebyl. Usnesením ze dne 14. června 
2019 č.j.MSPH 60 INS 7744/2019-A-8 bylo řízení o návrhu na zrušení účastníka 1 
vyloučeno k samostatnému řízení podle § 112, odst.2 o.s.ř. S ohledem na podaný 
dlužnický návrh nelze dle navrhovatele očekávat zlepšení finanční situace účastníka 1 do 
budoucna a je tedy důvod pro jeho zrušení. 
 

11. V souladu s ustanovením § 345 zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech ve spojení s ustanovením § 361, odst.1 zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech rozhodne-li soud o zrušení investičního fondu s likvidací, jmenuje 
jeho likvidátora na návrh České národní banky. 
 

12. Podle ustanovení § 349, odst.1 zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech ve spojení s ustanovením § 361, odst.1 téhož může být likvidátorem investičního 
fondu pouze ten, kdo je zapsán na seznamu osob, které mohou být jmenovány 
likvidátorem fondu kolektivního investování s právní osobností vedeného ČNB, přičemž 
uvedená osoba musí splňovat i podmínky § 349, odst.2 téhož. 
 

13. Navrhovatelem navržený likvidátor splňuje shora uvedené podmínky, je osobou 
důvěryhodnou, disponuje potřebnými odbornými znalostmi i zkušenostmi a se 
jmenováním do funkce likvidátora účastníka 1souhlasí. 
 

14. Usnesením ze dne 2.července 2019 č.j.84 Cm 788/2019-10 vyzval soud účastníka 1, aby 
se vyjádřil k návrhu a ve lhůtě tam stanovené odstranil vytýkaný závadný stav. 
 

15. V podání, doručeném soudu dne 4.7.2019, statutární zástupce účastníka 1 soudu sdělil, že 
vzhledem k současné situaci účastníka 1 souhlasí se zrušením účastníka 1 a jmenováním 
ing.Dominika Harta likvidátorem fondu s tím, že situace fondu bude doložena 
auditovanou účetní závěrkou účastníka 1 k datu 31.12.2018. Navrhl urychlené zrušení 
účastníka 1 jednak s ohledem na nevypořádaných 100% investorů SOLIDEUS, Mineral 
Ventures podfondu, kteří dali pokyn k odkupu investičních akcií, jednak na skutečnost, že 
došlo k ukončení podnájmu prostor Fondu, což výrazně omezilo jeho fungování, po datu 
30.6.2019 Fond nemá dostatečné zázemí pro svoje fungování a ve své současné situaci 
není schopen zajistit si jiné prostory a jejich vybavení. 
 

16. V podání, doručeném soudu dne 29.7.2019, statutární zástupce účastníka 1 uvedl, že 
současná situace účastníka 1 vznikla tím, že mezi jediným akcionářem Radimem Snozou a 
jeho věřiteli došlo k dohodě, že akcie Fondu budou sloužit jako část narovnání mezi nimi, 
dohoda nebyla dodržena ani jednou stranou, to vedlo ke ztrátě důvěry investorů a finálně 
až k úpadkovému stavu účastníka 1, kdy on jakožto statutární zástupce musel jako řádný 
hospodář podat dlužnický insolvenční návrh. 
 

17. V podání, doručeném soudu dne 30.8.2019, navrhovatel uvedl, že účastník 1 ani téměř 
dva roky po svém založení nesplnil podmínku fondového kapitálu ve výši 1 250 000 
EUR, i když tento limit měl dosáhnout již do 12 měsíců od svého vzniku, odkázal na stav 
insolvenčního řízení, kdy účastník 1 nemá ani prostředky na úhradu zálohy na náklady 
insolvenčního řízení, a zdůraznil, že za stávajícího stavu je dán naléhavý zájem na tom, 
aby soud neprodleně rozhodl o zrušení účastníka 1 a jmenování navrženého likvidátora. 
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18. Při jednání soudu, konaném dne 12.9.2019, statutární zástupce účastníka 1 i účastník 2 
vyslovili souhlas s návrhem na zrušení účastníka 1 a jmenování likvidátora. 
 

19. Podle ustanovení § 280 zákona č.240/2013 Sb. o investičních společnostech a 
investičních fondech fondový kapitál kvalifikovaných investorů musí do 12 měsíců ode 
dne vzniku investičního fondu dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR, 
nejde-li o případ podle § 281. 
 

20. Podle ustanovení § 281 téhož fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů, který 
podle svého statutu investuje více než 90% hodnoty  majetku tohoto fondu do cenných 
papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, představujících podíl na obchodní 
společnosti nebo jiné právnické osobě, účastí v obchodních společnostech nebo jiných 
právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, musí ve lhůtě určené ve statutu a, 
přichází-li to s ohledem na jeho právní formu v úvahu, i ve společenské smlouvě, 
dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 000 000 EUR. 
 

21. Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že účastník 1 je podřízen režimu § 280 zákona 
č.240/2013 Sb. a rovněž, že nesplnil podmínku tohoto ustanovení ohledně výše 
fondového kapitálu, toto bylo krom nesporných tvrzení v řízení prokázáno listinnými 
důkazy, a to výpisem z obchodního rejstříku účastníka 1, rozhodnutím ze dne 
25.2.2015č.j.2015/022446/CNB/570,výzvou ze dne 
14.2.2017č.j.2017/022595/CNB/650 , odpovědí na výzvu ze dne 17.2.2017, 
upozorněním ze dne 11.12.2018 č.j.2018/146200/CNB/650, odpovědí na výzvu ze dne 
18.12.2018, žádostí o poskytnutí součinnosti ze dne 10.12.2018, e-mailem ze dne 
16.5.2019, rozvahou k 31.12.2018 a výroční zprávou účastníka 1 za rok končící 
31.12.2018. Soudu je pak z úřední činnosti známo, že insolvenční řízení, vedené pod 
sp.zn.MSPH 60 INS 7744/2019, bylo usnesením ze dne 10.září 2019 č.j.MSPH 60 INS 
7744/2019-A-18 zastaveno podle § 108, odst.4 insolvenčního zákona pro nezaplacení 
zálohy na úhradu nákladů insolvenčního řízení. 
 

22. Podle ustanovení § 282, odst.1 zákona č.240/2013 Sb. nedosahuje-li průměrná výše 
fondového kapitálu fondu kvalifikovaných investorů za posledních 6 měsíců částek 
uvedených v § 280 nebo § 281, jeho obhospodařovatel přijme bez zbytečného odkladu 
účinné opatření je zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení fondu. Soud na návrh 
České národní banky nebo toho, kdo na tom má oprávněný zájem, zruší fond 
kvalifikovaných investorů s právní osobností a nařídí jeho likvidaci, nedosahuje-li 
fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů alespoň částek uvedených v § 280 nebo 
§ 281. Před rozhodnutím poskytne soud fondu kvalifikovaných investorů přiměřenou 
lhůtu ke zjednání nápravy. 

            

23. Na základě nesporných tvrzení účastníků podložených v řízení provedenými  
důkazy poté soud dospěl k závěru, že jsou dány zákonné důvody pro zrušení účastníka 1  
s likvidací, neboť účastník 1 nesplnil podmínku danou ustanovením § 280 zákona 
č.240/2013 Sb. a nápravu nezjednal ani ve lhůtě soudem mu k tomu poskytnuté, která se 
soudu s ohledem na časovou osu od založení účastníka 1 do podání návrhu na jeho 
zrušení  jevila s přihlédnutím k ustanovení § 280 téhož dostatečná. 

 



  84 Cm 788/2019 

Shodu s prvopisem potvrzuje Ladislava Sabonová. 

5 

24. Rozhodl tedy, jak ve výroku I. uvedeno, a návrhu na zrušení účastníka 1 s likvidací   
vyhověl. 

 

25. Rozhodne-li soud o zrušení investiční společnosti s likvidací, jmenuje jejího likvidátora na 
návrh České národní banky.( § 345 zákona č.240/2013 Sb.). Likvidátorem investiční 
společnosti může být pouze ten, kdo je zapsán do seznamu osob, které mohou být 
jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní 
osobností a hlavního administrátora, vedeného ČNB. ( § 349, odst.1 téhož). Likvidátorem 
investiční společnosti nemůže být ten, a/ jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy společníků, 
podílníků nebo obmyšlených investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, 
který investiční společnost obhospodařuje, nebo se zájmy jiných zákazníků investiční 
společnosti b/ kdo je personálně nebo majetkově propojen s investiční společností, nebo 
c/ kdo se v posledních 3 letech podílel na auditu investiční společnosti ( § 349, odst.2 
téhož). 

 

26. Podle ustanovení § 361 zákona č.240/2013 Sb. pro zrušení investičního fondu s právní  
odpovědností se ustanovení tohoto zákona o zrušení investiční společnosti použijí 
obdobně, nestanoví-li tento zákon jinak. 

 

27. Navrhovatel navrhl do funkce likvidátora účastníka 1 ing.Dominika Harta.    
Předloženými listinnými důkazy v  řízení provedenými, a to sdělením o zápise ze dne 
21.2.2018 č.j.2018/27272/570, profesním životopisem ing.Dominika Harta, čestným 
prohlášením téhož ze dne 11.6.2019, diplomem VŠE č.FPH-12-N 6208-54949, 
rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 13.7.2017 č.j.MSP-262/2012-LO-
INSO/22, výpisem z evidence rejstříku trestů fyzických osob, podpisovým vzorem a 
dokladem k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby, vzal soud za prokázané, že 
ing.Dominik Hart splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce likvidátora, 
výrokem II jej tedy jmenoval likvidátorem v projednávané věci. 

 

28. O nákladech řízení rozhodl soud ve výroku III podle ustanovení § 23 zák. č. 292/2013 
Sb. 
 

P o u č e n í  : 

 

Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání, neboť účastníci se jej před soudem výslovně vzdali. 

 
 
Praha  12. září 2019 
 
JUDr. Hana Kynštetrová, v.r. 
soudkyně 
 
 
Toto rozhodnutí ze dne 12. září 2019, č.j. 84Cm 788/2019-30 nabylo právní moci dne 
12. září 2019. Připojení doložky provedl / provedla Ladislava Sabonova dne 8. října 2019. 
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