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Investiční cíl

Investovat do korporátních dluhopisů v ČR s menším rizikem než při
přímém nákupu korporátních dluhopisů s cílovým výnosem pro
investora 5 % p.a.



Kdo jsme

Fond je alternativou přímého investování do korporátních dluhopisů

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na nákup českých korporátních dluhopisů
založený předními specialisty na problematiku korporátních dluhopisů Ondřejem Zárubou 
a Martinem Dočekalem

Investiční fond postavený na fundamentální analýze dluhopisových emitentů a využívající 
zázemí analytické společnosti Comsense analytics

Investiční fond, který má přístup k primárním úpisům dluhopisových emisí

Kostra strategie je vytvoření kvalitního postavení fondu jako věřitele v dluhopisových 
emisích



Zakladatelé fondu
Ondřej Záruba
Hlavní investiční stratég fondu ČKD

Přední český dluhopisový analytik Analyzuje dluhopisový trh od roku 2009

Zkušenosti s vydáváním desítek dluhopisových emisí Zkušený ekonom v oblasti RE, OZE a healthcare

Vlastník analytické společnosti Comsense analytics Spoluvlastník Finsider.cz

Na Finančním trhu od roku 2005

Martin Dočekal
Obchodní ředitel fondu ČKD

Zkušenosti s řízením úpisu dluhopisových emisí Specialista na proces úpisu dluhopisů v ČR

Šéfredaktor magazínu Profi Poradenství&Finance PR managementem finančních institucí

Spoluvlastník Finsider.cz Na finančním trhu od roku 2009



Reference zakladatelů

Penta Hospitals SOLEK Holding 

Česká lékárna holding (Dr. Max) Peak.cz

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře GEOSAN Development

CFH Luxembourg Logik

Alzheimer HOME Broker Trust

Nike Prague DOMOPLAN

Fisolta Property AIDO

DRFG Vydavatelství A11



Subjekty podílející se na správě fondu

Název fondu: FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISU SICAV, a.s.

ISIN: CZ0008044385

Obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s. 

Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s. 

Investiční poradce: O&M Asset management s.r.o.  (Záruba + Dočekal)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Valuační poradce: Grant Thornton Valuations a.s.

Kredit risk poradce: Comsense analytics s.r.o.



Investiční strategie

Cílový hrubý výnos portfolia 7,0 % p.a.

Cílová durace portfolia 3-4 roky

Cílový počet pozic 10 až 20 pozic

Zaměření měna Majorita CZK

Likvidita dluhopisů Veřejně obchodované 1/3

OTC 2/3

Zaměření geografie Sídlo emitenta ČR, Slovensko

Zaměření credit risk High yield



Fond versus přímý nákup dluhopisů

Přímý nákup

Obtížné pro investora v orientaci ve finančních 
výkazech emitenta

Obtížné pro investora orientovat se v emisních 
podmínkách a dluhopisovém prospektu

Riziko krachu emitenta – ztráta v desítkách 
procent až 100% investice

Složitá orientace ve stovkách dluhopisových 
produktů

Zdanění 15% z úroku

Nákup skrze fond ČKD

Dluhopisy jsou vybírány specialisty na dluhopisy

Portfolio je rozložené mezi více emitentů > 
investor nese daleko menší riziko poklesu

Fond kupuje dluhopisy za jinou cenu než drobný 
investor (bez provizí prodejců + větší objem)

Fond může koupit pouze kvalitní dluhopisy 
(oceňovací model)

Dluhopisy jsou uloženy v UniCredit

Zdanění 5% ze zisku fondu



Jak pracujeme

Hledáme kvalitní dluhopisové emise s dobrou likviditou a nízkou 
pravděpodobností finančních potíží emitenta

> většina portfolia

Hledáme problematické dluhopisové emise, které chceme koupit za 
cenu, která je nižší než případný očekávaný likvidační zůstatek v rámci 
insolvenčního řízení

> doplněk portfolia

Nekupujeme dluhopisy za retailovou cenu, kupujeme dluhopisy ve 
většině případů 3-7% pod jejich nominální hodnotou



Investiční strategie

Hlavní cílové sektory podnikání emitentů:

Výstavba 
nemovitostí

20%

Držba 
nemovitostí

20%

Zdravotnictví
20%

Energetika
20%

Průmysl
15%

Cash
5%

Cíl expozice do sektorů
Primárně preferujeme investice do firem vlastnící dlouhodobá 
aktiva – nemovitosti, výrobní zařízení, stroje

Rovněž nás zajímá expozice do zdravotnických zařízení –
ambulantní i lůžková péče s výraznou mírou samoplátectví od 
pacientů

V sektoru zdravotnictví máme zájem i o expozici do lékárenství

Portfolio nechceme naopak stavět na firmách, které působí v 
segmentu obchodu nebo financí 



Investiční limity ve statutu fondu

Fond pro kvalifikované investory může investovat prakticky do čehokoliv, protože není nucen 
dodržovat žádná přísná investiční kritéria jako retailové fondy

My jsme však dobrovolně zakomponovali do statutu investiční limity, které se zavazujeme dodržovat

Důsledky:

1)Jsme nuceni vlastními pravidly ve statutu rozkládat riziko

2)Čím je firma menší objemem vlastních prostředků, tím méně do ní můžeme investovat



Nákladovost fondu

Náklady na správu fondu jsou projektovány jako 2,05% ročně z objemu AUM, při růstu objemu AUM pak klesají
o 0,1% na 1,95%

Fixní náklady rostou jen velmi pozvolně s růstem AUM

Z toho důvodu očekáváme, že již na AUM 200 milionů Kč se dostaneme na TER pod 2% p.a.

Pod 1,5% p.a. se dostáváme přibližně na AUM 1 miliarda Kč, což je náš cíl do konce roku 2023

Cílový výnos pro investora před vstupními poplatky je tak projektován v pásmu 5,0-5,5 % p.a. při dlouhodobé
držbě

Šetříme významné prostředky při samotném nákupu dluhopisů tím, že nekupujeme za standardních
podmínek typických pro drobné investory > zvyšujeme výnos a snižujeme riziko ztráty



Valuace dluhopisů v portfoliu

Valuační model vytvořen ve spolupráci se znaleckým ústavem Grant Thornton a 
schválená UniCredit Bank jako vypovídající o tržní hodnotě dluhopisů

Ocenění dluhopisů ve fondu:

a) Burzovně obchodované - cena z burzy

b) Dluhopisy neobchodované na burze - valuační model fondu

Ocenění dluhopisů probíhá podle předem dané, transparentní a
nemanipulovatelné metodiky, která se opírá o finanční ukazatele a veřejná big data
z kapitálových trhů



Ocenění dluhopisů ve fondu

Finanční ukazatele použité pro valuaci dluhopisu:
Cizí zdroje/ Aktiva - zadluženost vůči hodnotě majetku

Cizí zdroje/ EBITDA - zadluženost vůči zisku

Cizí zdroje/ Úrokové náklady - schopnost vydělat na úroky

Provozní výsledek hospodaření/ Aktiva - schopnost zhodnotit kapitál ve firmě

Čistý zisk/ Aktiva - schopnost vydělat po zaplacení všech nákladů a 
způsobu financování

Naše ohodnocení dluhopisů je postaveno na porovnání těchto finančních ukazatelů s významným
vzorkem firem v oboru dluhopisového emitenta. Nehraje v tom roli žádný subjektivní faktor. Pouze
účetnictví firem, které vydávají dluhopisy.

Metodika je transparentně zveřejněna v plném rozsahu na webu.



Valuace a transparentnost

Zavazujeme se zveřejňovat všechny pozice v portfoliu fondu

Valuace majetku je postavená ze 100% na veřejných datech a je snadno ověřitelná

Každý investor si může najmout finančního analytika pro ověření naší valuace s
minimálními náklady

Náš fond poskytuje investorům maximální otevřenost na webových stránkách,
Reuters a Bloomberg.



Ceník fondu pro investory

Minimální výše investice pro investory je 1 milion Kč
Následná investice je možná od 100 tisíc Kč

Po 3 letech žádnému z klientů neúčtujeme výstupní 
poplatek

Výstup je možný i po kratším čase, ovšem investor musí 
počítat s výstupním poplatek, jelikož potřebujeme čas 
pro realizaci investiční strategie

Naším cílem je získat investora na období minimálně 3 
let, ovšem v případě potřeby je možné z investice 
vystoupit dříve za cenu výstupního poplatku

Větší investoři pro fond představují vyšší riziko 
předčasného výběru



Děkujeme za pozornost
Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.


