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Právě držíte v rukou první vydání našeho CODYA Collection, ve kterém najdete všechny po-

třebné informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě na 

jednom místě. A protože se sbírka námi spravovaných fondů stále rozrůstá, tak toto vydání 

určitě nebude posledním.

CODYA investiční společnost, a.s. je na trhu teprve 4 roky a už spravuje téměř dvě desítky fon-

dů s celkovým majetkem přesahujícím 7,5 mld. Kč. Navíc jsme v polovině roku 2021 dokázali 

rozšířit povolení ČNB, která nás nyní opravňuje přesáhnout rozhodný limit a obhospodařovat 

a administrovat mimo fondů kvalifikovaných investorů i speciální retailové fondy.

Na následujících stránkách najdete všechny aktuálně nabízené fondy, protože každý fond, kte-

rý spravujeme, si zaslouží svůj prostor. Většina z nich je součástí našeho obchodního nástroje 

CODYA MIX, což přináší zajímavé výhody jak pro fond, tak pro investora.

Věříme, že jsme naplnili náš cíl zjednodušit vám orientaci v nabízených fondech a přejeme 

příjemné čtení.

Úvodní slovo
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Robert Hlava

Předseda představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.

Martin Pšaidl

Člen představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.



Představení
společnosti
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Představení
společnosti
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CODYA investiční společnost, a.s.

   Investiční společnost s oprávněním:

     Překročit rozhodný limit

     Obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů a speciální fondy

     Provádět jejich administraci

   Zkušený tým odborníků, který se ve světě financí pohybuje už více jak 20 let

   Individualizace, profesionalita a efektivita to je CODYA investiční společnost, a.s.

   4 roky na trhu – 17 fondů pod správou

   Hodnota spravovaných aktiv překročila 7,5 mld. Kč

   Investuje s námi již přes 2 150 investorů

2018

Obhospodařování 
a administrace 

fondů kvalifikova-
ných investorů

2021

Nadlimitní 
správce 

a speciální 
retailové fondy

Licence ČNB

0,1 mld. Kč

1.1. 
2019

7 mld. Kč

1.1. 
2022

1,2 mld. Kč

1.1. 
2020

4,5 mld. Kč

1.1. 
2021

Aktiva pod správou

Vzhledem k rostoucí 

poptávce po alternativních 

investicích ze strany 

zkušených investorů 

jsme se rozhodli vytvořit 

profesionální platformu 

pro tyto potřeby, a tak na 

počátku roku 2018 vznikla 

investiční společnost 

CODYA.

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI

Robert Hlava
Předseda představenstva,
generální ředitel

Ve finančních službách se pohybuje více 

jak 27 let. Působil na vedoucích pozicích 

v ČSOB, a.s., České pojišťovně, a.s, a ČP 

INVEST investiční společnosti, a.s. Zároveň 

působil v pozicích ve statutárních orgánech 

– představenstvu Penzijního fondu České 

pojišťovny a Generali Real Estate Fund CEE, a.s.

Martin Pšaidl
Člen představenstva,
obchodní ředitel

Ve světě financí se pohybuje 22 let, působil 

na různých manažerských pozicích v České 

pojišťovně, a.s, Penzijní společnosti České 

pojišťovny, a.s. a ČP INVEST investiční 

společnosti, a.s.
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Představení
společnosti

Zkušený tým odborníků s expertní znalostí fondů

   Investiční společnost CODYA disponuje zkušeným týmem profesionálů

   Zakladatelé i management společnosti působí v oblasti investičních fondů přes 20 let

   Mají bohaté zkušenosti jak s fondy kvalifikovaných investorů, tak s fondy speciálními

Specialisté na vytváření, obhospodařování a administraci 
fondů

   Poskytujeme profesionální služby pro investiční fondy kvalifikovaných investorů a spe-

ciální fondy, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování a admini-

straci

   Provádíme důkladnou analýzu potřeb investorů pro správné stanovení investiční stra-

tegie fondů

   Monitorujeme a řídíme rizika fondů při zachování maximální efektivity a obezřetnosti

   Poskytujeme individuální poradenství v oblasti kolektivního investování, fondů kvalifi-

kovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí

   Všechny činnosti poskytujeme v souladu s právními předpisy a ochranou zájmů inves-

torů

Spojte s námi svoji investiční 
budoucnost a objevte svět 

investic, který nemusí být závislý 
jen na kapitálových trzích.

Naše fondy se zaměřují 
na různá odvětví:

Finančnictví a pojišťovnictví

Nemovitostní fondy a projekty

Solární elektrárny

Vodní elektrárny

Zdravotní a sociální péče

Investiční vína a whisky

Prostřednictvím nabývání 
dluhopisů, akcií, ETF, podílů ve 
společnostech či poskytováním 
financování



CODYA MIX
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CODYA MIX

Minimální souhrnná 
investice do fondů

1 mil. Kč

Klient vše vidí 
na svém 

majetkovém účtu

Online

Minimální investice 
do každého fondu

100 000 Kč

Při odkupu po třech 
letech se výnos 

u fyzických osob nedaní

Zdanění 0 %

Všechny fondy 
na jedné smlouvě

1 smlouva

Následné investice 
do již sjednaných fondů 
bez smluvních dodatků

Jednoduše

CODYA MIX

   Obchodní nástroj CODYA MIX umožňuje diverzifikovat portfolio do různých sektorově 

zaměřených fondů a klient si tak může vytvořit investiční mix dle svých preferencí

   V jedné interaktivní smlouvě lze uzavřít investici až do 5 fondů najednou

   Minimální dílčí investice do fondu je 100 000 Kč, minimální souhrnná investice do fon-

dů je 1 mil. Kč*

*  1 000 000 Kč, jestliže administrátor fondu kvalifikovaných investorů písemně potvrdí, že se na základě informací získaných 
od investující osoby důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem 
a zkušenostem v oblasti investic investující osoby, jinak 125 000 EUR (§ 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů). 
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Smlouva CODYA MIX

Stahujte zde

https://www.codyainvest.cz/file/sdff-get?id=1069


CODYA MIX
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Naše fondy
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Investuje do zápůjček či do prověřených českých korporátních dluhopisů 
s pevným výnosem v CZK.

Součástí 

CODYA MIX

Aktiva ve fondu: 75,5 mil. Kč

Výnos za rok 2021: 5,34 %

Výnos od založení: 13,52 %

Finanční ukazatele fondu

Název:
CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond 
(ISIN: CZ0008475852)

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 21. 2. 2019

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

Auditor: 22Hlav s.r.o.

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Měsíčně

Vstupní poplatek: Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek: 3 % do 1 roku od vydání podílových listů Investorovi, po jednom roce 0 % 

Základní parametry fondu
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Proč investovat do tohoto fondu

Součástí 

CODYA MIX

Očekávaný výnos 

pro klienta 

7 % p. a.

Výstupní poplatek 

po jednom 

roce 0 %

Osvobozeno od daně 

po třech letech 

od vydání podílových 

listů (platí u FO)

Investiční cíl

   Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úro-

kových sazeb.

Portfolio

   Portfolio fondu tvoří primárně neveřejně obchodované dluhopisy a zápůjčky obchod-

ním společnostem, jejichž hospodářské výsledky a cashflow dlouhodobě sledujeme, 

stejně jako tomu odpovídající stupeň realizace projektů.

   Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých odvětví.

   Potencionálně vhodné tituly do portfolia analyzujeme s případným podpůrným využitím 

externích expertních stanovisek.

Investiční strategie

   Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti dluhopisů. U každé dluhopisové 

emise, kterou zařadíme do portfolia, musí být zřejmé, do jakého projektu a s jakým vý-

nosem prostředky z dluhopisů směřují. Následně vyhodnotíme reálnost projektu, zhod-

notíme rizika a teprve pak investujeme.

   Fond investuje zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřej-

ných trzích a zápůjček. Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy 

měnové riziko.

Portfolio emitentů je 

diverzifikováno 

do různých sektorově 

odlišných odvětví

Podílový fond 

vytvořený investiční 

společností 

CODYA
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Součástí 

CODYA MIX

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Podílový fond
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Data platná k 31. 12. 2021
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Víte, že CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond je 

jediným spravovaným podílovým fondem v nabídce CODYA investiční spo-

lečnost, a.s.?

 A jaký je rozdíl mezi fondem kvalifikovaných investorů ve formě podílového 

fondu a akciové společnosti s proměnným základním kapitálem? Podílový 

fond nemá právní osobnost, nemá tedy na rozdíl od akciové společnosti 

s proměnným základním kapitálem (SICAV) např. statutární orgán ani není 

zapsán v obchodním rejstříku. Vlastnická práva k majetku v podílovém fon-

du vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospo-

dařovatel. Podílový fond vydává podílové listy, SICAV vydává dva druhy 

akcií, a to zakladatelské, s nimiž jsou spojena hlasovací práva na valné 

hromadě a investiční, s nimiž tato práva spojena nejsou.

Fond je vhodným nástrojem pro zkušenější investory s dlouhodobým hori-

zontem, kde mohou být dobrým doplňkem do konzervativní složky v port-

foliu. Oproti nákupu dluhopisů jednotlivě je díky investici prostřednictvím 

podílového fondu riziko možné ztráty výrazně nižší. Nejdůležitější je ve-

likost a stabilita emitenta, která je vyjádřena ratingem v případě veřejně 

obchodovatelných emisí či vnitřně stanoveným hodnocením u těch neve-

řejně obchodovaných.

https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/codya-fkd


Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.

Součástí 

CODYA MIX

Aktiva ve fondu: 556 mil. Kč

Výnos za rok 2021: Třída R: 5,22 % 

Výnos od založení: Třída R: 17,62 %

Finanční ukazatele fondu

Název: DIRECT VIGO SICAV, a.s.

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 9. 8. 2018

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

Auditor: 22Hlav s.r.o. 

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč  (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Měsíčně

Vstupní poplatek: Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií 
investorovi či při odkupu do výše 50 tis. / rok

Třídy investičních akcií:
D – dividendová třída v CZK (ISIN: CZ0008046315), 
R – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008043429)

Základní parametry fondu
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Proč investovat do tohoto fondu

Očekávaný výnos 

pro klienta 

7 % p. a.

Výstupní poplatek 

0 % po 3 letech od 

vydání investičních 

akcií investorovi či při 

odkupu do výše 

50 tis. / rok

Investice do 

pojišťovnictví 

a finančních služeb 

pokrývajících základní 

potřeby spotřebitelů 

a firem

Investiční cíl

   Cílem fondu je stabilně zhodnocovat aktiva nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb 

v prémiových odvětvích s přísnou regulací v pojišťovnictví a finančních službách.

Investiční strategie

   Investiční strategie je naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic 

do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem 

či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních 

karet a souvisejících služeb primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny za-

kladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubo-

kými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond 

znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů či poskytnutím půjčky je vždy 

provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost in-

vestice.

Regulovaná odvětví 

pod dohledem ČNB

Součástí 

CODYA MIX

Výnos na základě 

reálných cash flow 

(pojistné rezervy, 

poplatky za transakce 

atd.)
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Součástí 

CODYA MIX

VIGO Investments

   Tým lidí s dlouholetými mezinárodními zkušenostmi v pojišťovnictví, bankovnictví a stra-

tegickém poradenství.

   Budujeme silné firmy a jejich prostřednictvím měníme odvětví, ve kterém působíme. 

   Stavíme na pevných hodnotách a silném poslání každé firmy.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

KONEČNĚ NORMÁLNÍ FIREMNÍ FINANCE
 

JSME REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ ZPŘÍJEMŇUJE
PRÁCI S FIREMNÍMI FINANCEMI.

NA LIDECH NÁM ZÁLEŽÍ, PROTO 
S VÝJIMEČNÝM TÝMEM STAVÍME 
ZDRAVOU, KONEČNĚ NORMÁLNÍ 

POJIŠŤOVNU.

HN 2019 & 2020
2. klientsky 

nejpřívětivější 
pojišťovna

HN 2020
3. nejlepší 
neživotní 
pojišťovna

3. místo
WEB TOP 100

firemní web 
roku 2019

Národní vítěz
European
Business
Awards

Ocenění
Nejlepší produkt

firemní karty v ČR
za rok 2013

Zlatá koruna 
2020

Nejlepší povinné
ručení
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Investuje do retailových nebo komerčních nemovitostí skupiny Trikaya ve formě 
dluhopisů, zápůjček nebo akcií.

Součástí 

CODYA MIX

Aktiva ve fondu: 201 mil. Kč

Průměrné zhodnocení 
za 3 roky (2019 – 2021)

5,01 % p. a.

Výnos od založení: 14,20 %

Finanční ukazatele fondu

Název: Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. (ISIN: CZ0008043155)

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 6. 4. 2018

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

Auditor: 22Hlav s.r.o. 

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Měsíčně

Vstupní poplatek: Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
3 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi, 
po třech letech 0 % či při odkupu do výše 50 000 / rok 

Základní parametry fondu
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Proč investovat do tohoto fondu

Očekávaný výnos

pro klienta

až 7 % p. a.

Nižší riziko 

ztráty investice

Historická 

výkonnost

Fond investuje 

do nemovitostí, které 

Trikaya developuje

Zakladatel je zkušený 

developer s více než 

10 lety zkušeností 

na trhu nemovitostí

Investiční cíl

   Investice do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabil-

ním výnosem z nájmu.

Investiční strategie

   Fond investuje výhradně do financování nemovitostí od společnosti Trikaya, které jsou 

ve fázi developmentu nebo již dokončené s pravidelným cashflow z pronájmu. 

   Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do dalších nemovitostí od spo-

lečnosti Trikaya. 

   Vzhledem ke strategii fondu investovat pouze do nemovitostí skupiny Trikaya, je zde 

výhoda hluboké znalosti daných nemovitostí a tím i kvality investice.

Součástí 

CODYA MIX

Struktura a limity portfolia

   Ve fázi developmentu je investice do nemovitosti poskytnuta prostřednictvím dluho-

pisů nebo zápůjček se stabilním výnosem, které doplňují vlastní zdroje společnosti 

Trikaya a seniorní bankovní zdroje v průběhu projektu. 

   Ve fázi dokončené nemovitosti bude investice do nemovitosti poskytnuta prostřednic-

tvím podílu na společnosti vlastnící danou nemovitost, která spolu se seniorními ban-

kovními zdroji zajišťuje atraktivní výnos pro investory.
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Součástí 

CODYA MIX

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Připravované projekty

Obchodní centrum Řepy Landmark Office Building
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Realizovaný projekt

Obchodní centrum Futurum Brno

https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/trikaya-nemovitostni-fond-sicav-a-s


MW Investiční fond SICAV, a.s. je fond kvalifikovaných investorů, který 
investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.

Součástí 

CODYA MIX

Aktiva ve fondu: 1,573 mld. Kč

Výnos za rok 2021: Třída R: 8,32 %

Výnos od založení: Třída R: 12,84 %

Třída D:
6/2021 vyplacena brutto dividenda za rok 2020 ve výši 0,0527 Kč na akcii, 
což představuje 5,27 % vůči nominální hodnotě investiční akcie 1 Kč

Finanční ukazatele fondu

Název: MW Investiční fond SICAV, a.s.

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 26. 6. 2019

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

Auditor: 22HLAV s.r.o. 

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)  

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek: Do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku 

Třídy investičních akcií:

R – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008044245), 
D – dividendová třída v CZK (ISIN: CZ0008044252), 
R10 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil. (ISIN: CZ0008046299), 
R20 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 20 mil. (ISIN: CZ0008046307)

Základní parametry fondu
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Součástí 

CODYA MIX

Investiční cíl

   Cílem investiční strategie fondu je dosahování dlouhodobých výnosů v rozsahu 

6 – 8 % p. a.

Proč investovat do tohoto fondu

DIVERZIFIKACE 

PORTFOLIA

Příležitost pro rozložení 

portfolia, efektivní 

geopolitická i oborová 

diverzifikace k tradičním 

investicím, jako jsou akciové 

či realitní fondy

ODOLNOST VŮČI 

VOLATILITĚ TRHŮ

Nepodléhá vlivům 

ekonomického dění 

na světových trzích 

jako například akcie 

nebo komodity

POTENCIÁL A STABILITA 

SEKTORU ENERGETIKY

Dle prognózy Goldman 

Sachs by v následujících 

letech měla jít do 

obnovitelných zdrojů až 

čtvrtina všech energetických 

investic, jejichž hodnota 

by během 10 let měla 

dosáhnout 16 bilionů dolarů

Investiční strategie

   Fond je zhodnocován pevným výnosem z financování aktivit spojených s výstavbou 

a provozem solárních elektráren. Představuje příležitost pro diverzifikaci investičního 

portfolia, odolnou vůči volatilitě trhů i geopolitickým událostem a s vysokým potenci-

álem rostoucí globální poptávky po zelené energii. K vysoce atraktivním investičním 

příležitostem patří portfolio projektů solárních elektráren skupiny SOLEK.

   Atraktivita investic do slunce je spojena s diverzifikací investičních portfolií a jejich odol-

ností vůči volatilitě trhů, geopolitickým událostem i vysokým potenciálem rostoucí glo-

bální poptávky po zelené energii.

INVESTICE 

DO REÁLNÝCH AKTIV

Rostoucí globální poptávka 

po zelené energii a podpoře 

obnovitelných zdrojů
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Součástí 

CODYA MIX

MW SICAV a skupina SOLEK

   Investování do aktivit energetické skupiny SOLEK a jejích projektů spojených s výstav-

bou a provozem solárních elektráren poskytuje zajímavé příležitosti s dlouhodobým 

výnosem. 

   Skupina SOLEK je přední energetická společnost, podnikající v oboru obnovitelných 

zdrojů energie se zaměřením na solární energetiku. Zabývá se projektováním, výstav-

bou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Na trhu působí 

od roku 2010 a své aktivity rozvíjí především v Chile. K dalším lokalitám úspěšně re-

alizovaných fotovoltaických parků patří i Česká republika, Slovensko či Rumunsko. 

Skupina SOLEK nově dokončila také první solární elektrárnu na Kypru a v rámci strate-

gického rozvoje rozšiřuje své působení také o další trhy, aktuálně například Maďarsko, 

Řecko či Francii.

   Byznysovou strategií skupiny je fotovoltaické parky nejen projektovat a stavět, ale také 

vlastnit a provozovat. Firma vidí svou budoucnost nejen v solární energetice, ale zajímá 

se také o další příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů, především věří v budoucí pro-

pojení fotovoltaiky s bateriovými úložišti a výrobou vodíku.

   Zkušenosti a technické knowhow odborníků skupiny SOLEK ve spojení s efektivními 

procesy a důrazem na kvalitu služeb umožňují dodávat nejvýhodnější řešení a jsou 

zárukou dlouhodobých a stabilních výnosů klientům.

působíme  
na trhu  

obnovitelných  
zdrojů energie

11 
let

2021 
připojené solární  

elektrárny 
k III. kvartálu 2021.

101 
MW

2021 
solární elektrárny 

ve výstavbě  
a pokročilé fázi příprav.

360 
MW

2023 
solárních 

parků v Chile.

500 
MW

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

CODYA Collection 2022 22|

Data platná k 31. 12. 2021

www.mwinvest.cz

https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/mw-investicni-fond-sicav-a-s


Investuje do diverzifikovaného portfolia kvalitních komerčních nemovitostí 
diskontního typu s bonitními nájemci, jež se zaměřují na prodej zboží nezbytné 
spotřeby. Má nejdelší průměrnou zůstatkovou délku nájemních smluv (WAULT) na 
trhu.

Součástí 

CODYA MIX

Aktiva ve fondu: 3,611 mld. Kč

Výnos za rok 2021: Třída A: 8,38 % Třída C: 8,32 %

Výnos od založení: Třída A: 36,83 % Třída C: 19,68 %

Finanční ukazatele fondu

Název: ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 12. 9. 2017

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: TPA Audit s.r.o., č. opr. 080

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč) 

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Měsíčně

Vstupní poplatek: Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek: 0 % po třech letech od vydání investičních akcií

Třídy investičních akcií:

A – růstová  třída v CZK (ISIN: CZ0008042892), 
B – dividendová třída v CZK (ISIN: CZ0008042967), 
C – růstová třída v EUR (ISIN: CZ0008043833), 
D – dividendová třída v EUR (ISIN: CZ0008043841) 

Základní parametry fondu
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Proč investovat do tohoto fondu

Vlastní development 

a facility management

Nejdelší průměrná 

zůstatková délka 

nájemních smluv 

(WAULT) na trhu

Působnost na 

stabilních trzích, jako 

je ČR, SR, Rakousko 

a Německo

Téměř 50 % 

portfolia obsazen 

potravinářskými 

řetězci

Atraktivní 

a stabilní 

výnos

Investiční cíl

   Investičním cílem fondu je ve střednědobém horizontu dosahovat stabilního zhodnoce-

ní 7 – 9 % ročně prostřednictvím investic do výnosových komerčních nemovitostí.

Investiční strategie

   Fond investuje do kvalitních výnosových nemovitostí diskontního typu situovaných ze-

jména v ČR. Působíme na stabilních trzích a dále chceme posilovat pozici v Rakousku 

a Německu, kde mají retailové parky diskontního typu silnou kulturní tradici. K investi-

cím přistupujeme konzervativně. Poměr bankovního financování vůči hodnotě nemovi-

tosti dlouhodobě osciluje kolem 50 % a budoucí výnos predikujeme výhradně z inka-

sovaného nájemného, nikoliv ze spekulace na růst tržní hodnoty nemovitosti. I proto se 

soustředíme především na silné bonitní řetězce, které generují tržby v řádech desítek 

miliard eur a zpravidla uspokojují ty nejzákladnější potřeby. V portfoliu nájemců jsou 

tak potravinářské řetězce, drogerie, lékárny, chovatelské potřeby a další. Těžíme z bo-

hatých zkušeností partnerů fondu z oblasti výstavby a financování nemovitostí tohoto 

typu. O nemovitosti v portfoliu se stará vlastní facility management tým díky čemuž do-

sahujeme vyšší efektivnosti a dokážeme flexibilněji reagovat na požadavky nájemců. 

Dlouhodobě kvalitní a pevné vztahy s nájemci potvrzuje ukazatel průměrné zůstatkové 

délky nájemních smluv (WAULT), který aktuálně dosahuje hodnoty 8 let. Strategie ori-

entovaná na regionální retailové parky diskontního typu se ukázala být silně rezistentní 

vůči koronavirové krizi. Po dobu trvání vládních restrikcí zůstalo 84 % ploch otevřených. 

Významná většina nájemců tak neměla potíž s hrazením nájemného a výkonnost fondu 

nebyla negativně ovlivněna.

Součástí 

CODYA MIX
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Partneři fondu

JUDr. Zdeněk Prázdný (Development, akvizice)

   Věnuje se developerské činnosti více než 27 let. V rámci Traxial Group úspěšně zre-

alizoval 40 nemovitostních projektů pro nadnárodní i ryze české nájemce v celkovém 

finančním objemu přesahujícím 2,7 mld. Kč.

Mgr. Radek Hladký (Akvizice, právo)

   Je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Z/C/H Legal, která za dobu více než 16leté 

existence poskytla převážně nadnárodním klientům poradenství při nemovitostních 

transakcích za téměř 100 mld. Kč.

Roman Latuske (Business development, facility management)

   Studoval bankovnictví ve Wiesbadenu a pracoval v oboru financování komerčních ne-

movitostní u DePfa-Bank a HYPO-BANK. 20 let působil ve vrcholných manažerských 

pozicích v mediální skupině MAFRA a jako CEO a předseda představenstva mediálního 

domu Economia.

Součástí 

CODYA MIX

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

CODYA Collection 2022 25|

Data platná k 31. 12. 2021

www.zdrinvestments.cz

https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/zdr-investments-sicav


Investiční fond Wine Management je nástrojem, který umožňuje movité klientele 
efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, destilátů, vinic, 
vinařství a palíren. Radost z poznávání ušlechtilých a opojných nápojů se u nás 
snoubí s rozumnou investicí, jež přináší dlouhodobé uchování hodnoty a následně 
i zisk.

Součástí 

CODYA MIX

Aktiva ve fondu: 238 mil. Kč

Výnos za rok 2021: 11,03 %

Výnos od založení: 34,24 %

Finanční ukazatele fondu

Název: Wine Management, Wine Management podfond (ISIN: CZ0008043213)

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 17. 5. 2018

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
10 % do 1 roku, 8 % do 2 let, 6 % do 3 let, 4 % do 4 let, 2 % do 5 let, 
0 % po 5 letech od vydání investičních akcií investorovi 

Základní parametry fondu
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Součástí 

CODYA MIX

Proč investovat do tohoto fondu

   Investice do investičního vína nebo stařených destilátů (zejména whisky) je historic-

ky prověřený způsob, jak zhodnotit finanční prostředky. Jedná se o velmi rozumnou 

investici, která se zároveň pojí s příjemnými emocemi – sběratelskou vášní, radostí 

z poznávání ušlechtilých nápojů a zajímavými příběhy. Nic takového vám akcie nebo 

kryptoměny nenabídnou. 

   Špičková vína a whisky představují skvělé defenzivní aktivum, které spolehlivě poráží 

inflaci. Je to dobrý uchovatel hodnoty, který ani v dobách větších ekonomických otřesů 

neklesá, případně klesá málo. Dobře sestavené portfolio lahví umí dosahovat výnosu 

v rozmezí 4 až 10 % ročně (v posledním desetiletí 6 až 8 % ročně). Je to reálné aktivum, 

jehož nabídka je omezená (podobně jako nemovitosti) a tudíž se očekává, že se bude 

nadprůměrně zhodnocovat i nyní, kdy rostou inflační tlaky a očekávání. Navíc v sou-

časné době rostoucí inflace stoupá zájem o reálná aktiva, což podporuje růst jejich 

hodnoty. 

   Nedávný vývoj na trhu investičních vín dává dobré předpoklady pro další růst. Posled-

ní ročníky byly v klasických vinařských regionech velmi kvalitní, ale objemy produkce 

klesaly vlivem jarních mrazů, krup či sucha o 20 až 50 %. Na trhu tak bude, především 

v případě Burgundska, velmi málo vína, což je předpoklad pro růst cen. Burgundsko 

zůstává dlouhodobě nejúspěšnějším regionem na investice do vína. Představuje jakýsi 

svatý grál většiny milovníků vína, což tvoří mnohdy až fanatickou poptávku po určitých 

doménách a vinicích. Zároveň je nabídka špičkových burgundských vín (tedy Grand 

Cru a několika Premier Cru) velmi malá. Kombinace vysoké poptávky a omezené na-

bídky je spolehlivý recept na rostoucí ceny. Jinak nejvýznamnějším regionem z hledis-

ka objemu je nadále Bordeaux, odkud pochází 85 % všech investičních vín.

   Přestože v první polovině loňského roku jsme mohli sledovat krátkodobý pokles hod-

noty u whisky, dlouhodobá perspektiva zůstává optimistická. Na propadu výkonu whis-

ky se tehdy podepsala velká nejistota způsobená pandemií. Nižší objemy obratu se 

promítly do celkového výsledku. Ale letos vidíme opět oživení. U whisky je reálný roční 

růst v průměru kolem 10 – 13 % (u jednotlivých whisky může dosáhnout i vyšších pro-

cent). Index Rare 101 optimisticky udává průměrný odhad pro letošní rok 17,5 %.
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Součástí 

CODYA MIX

Proč investovat do tohoto fondu

   Dosud nejvýznamnější akvizicí fondu Wine Management je The Macallan Red Collec-

tion – trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan, která zahrnuje whisky staré 

71, 74 a 78 let. Jejich společná hodnota přesahuje šest milionů korun, a představuje 

tak nejdražší sbírku whisky na českém území. Jak slibnou investicí mohou takové lahve 

být ukazuje pohled na indexy sledující hodnoty osmnáctileté a pětadvacetileté whisky 

z palírny Macallan. Index Macallan M18 vzrostl za posledních deset měsíců o 6,8 %, 

index Macallan M25 pak o 11,4 %.

   Za tři roky od založení Wine Managementu vzrostla hodnota aktiv fondu o 30,55 %. 

Dnes je portfolio fondu pečlivě vyladěným mixem více než šesti set lahví whisky a 23 

tisíc lahví vína. Fond má nyní přes dvě stovky akcionářů a rozhodně není cílem, aby se 

stal masovou záležitostí. Jeho podstata je spíše klubová: sdružuje zajímavé lidi se spo-

lečnou vášní, kteří se pravidelně potkávají. To, že společně vlastní nádhernou kolekci 

vzácného alkoholu, má i jednu velmi praktickou výhodu: kdyby se snad náhodou blížil 

konec světa, můžou otevřít sklad a všechno společně vypít. Jaký jiný investor se může 

utěšit takovou perspektivou?

Investiční cíl

   Investičním cílem fondu je nákup diverzifikovaného portfolia kvalitních vín, whisky, vinic 

a palíren, které dlouhodobě zajistí roční reálný výnos kolem 4 %.
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VIDÍME POTENCIÁL

Investiční víno a whisky prokazatelně 

nabízejí investorům ochranu aktiv 

a zajímavý potenciál růstu hodnoty

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

Děláme to, čemu sami věříme 

a co máme rádi

KONKURENČNÍ VÝHODY

Na trhu se pohybujeme více než 10 let. 

Máme vybudované vztahy se špičkovými 

výrobci a prvotřídními velkoobchodníky.



Součástí 

CODYA MIX

Investiční strategie

   Cílem investiční strategie fondu je porazit inflaci a aktuálně dosahovat výnosu v rozme-

zí 4 až 10 % ročně. Doporučená minimální doba investice je 10 let. Úspěch investiční 

filozofie fondu spočívá v nákupu aktiv s předpokladem nadměrného růstu, účinné di-

verzifikaci portfolia a regulované struktuře s přísným řízením rizik. Investiční strategie je 

plně popsána ve statutu fondu.

Zakladatelé

Martin Kovář

   Martin Kovář se whisky věnuje již od roku 2008. Je členem prestižního Single Malt 

Whisky klubu 12 Men of Tyn(e) – 12 mužů od Týna. Dlouhodobě podporuje Skotské 

hry na zámku Sychrov, které se řadí mezi jedny z největších skotských her v Evropě. 

Specializuje se především na whisky ze Skotska, zejména pak na vyhlášené whisky 

z ostrova Islay a whisky z palírny Mortlach. Je majitelem 500 láhví investiční whisky 

a podílů na sudech whisky, která se stáčí ve Skotsku.

Martin Nejedlý

   Martin Nejedlý se dlouhodobě věnuje vínu jako sběratel, investor a zakladatel firmy 

Premier Wines & Spirits, s. r. o., která vznikla v roce 1993. Tato společnost se zamě-

řuje na dovoz a distribuování vína a destilátů a disponuje nejširším stálým portfoliem 

vín a lihovin v České republice. Ve spolupráci se Zámeckou palírnou v Blatné uvedla 

na trh vlastní značky kvalitních, ryze českých alkoholických nápojů Baron Hildprandt, 

Altfernet, Wilder a Liquére.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde
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Aktiva ve fondu: 627 mil. Kč

Výnos za rok 2021: Třída A: 4,50 %

Výnos od založení: Třída A: 4,50 %

Finanční ukazatele fondu

Fond investuje do zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči, primárně pro 
seniory.

Součástí 

CODYA MIX

Název: AMBEAT INVEST SICAV, a.s., AMBEAT II. Realitní podfond

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 17. 3. 2020

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč) 

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:
5 % do 1 roku od vydání investiční akcie, 3 % do 3 let, 
po 3 letech bez poplatku

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008045333), 
B – reinvestiční  třída v CZK s minimální investicí 10 mil. (ISIN: CZ0008045341)

Základní parametry fondu
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Součástí 

CODYA MIX

Proč investovat do tohoto fondu

ODOLNOST 

V DOBĚ KRIZE

Příjmy jsou primárně 

tvořeny státními, 

garantovanými 

platbami

Poptávka 

převyšuje nabídku 

a v souvislosti se 

stárnutím populace 

se bude poptávka po 

tomto typu služeb 

i nadále zvyšovat

SPOLEČENSKÁ 

ODPOVĚDNOST

Poskytujeme službu, 

která je klíčová 

pro fungování naší 

společnosti

Více než 10 let 

zkušeností s 

provozováním zařízení 

pro seniory, tým 

profesionálů

Nezávislý dohled 

banky, která se 

spolupodílí na 

financování akvizic

Investiční cíl

   Našim cílem je nabídnout investorům dlouhodobé, stabilní zhodnocení investice na 

úrovni  až 6 % p. a.

Investiční strategie

   Orientujeme se na investice do oblasti zdravotní a sociální péče, se specifickým zamě-

řením na seniory. 

   Tuto oblast vnímáme jako investičně podhodnocenou. Dle nezávislých analýz dnes 

v ČR chybí téměř 15 tisíc lůžek v zařízení péče pro seniory a vzhledem ke stárnutí po-

pulace potřeba péče v této oblasti bude dále narůstat.

   Investujeme i do oblasti péče, která je naším pacientům poskytována v jejich domácím 

prostředím. Domníváme se, že tento typ služeb se bude do budoucna velmi dynamicky 

rozvíjet a vhodně doplní naše služby poskytovaných v domovech pro seniory.

“Po mé 16 leté kariéře v oblasti investičních a penzijních fondů napříč státy ve střed-

ní a východní Evropě ve skupině PPF jsem se rozhodl začít věnovat odvětví, které má 

do budoucna velký potenciál, a tím jsou zařízení pro dlouhodobou lůžkovou a terénní 

zdravotní péči s možností investic i pro externí investory.”

Ivo Foltýn

Zakladatel fondu
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Součástí 

CODYA MIX

O nás

   Ambeat je dynamicky se rozvíjející skupina v oblasti dlouhodobé lůžkové a terénní 

péče. Od svého založení v roce 2011 vybudovala síť 27 center zdravotní péče a další 

přibývají. Nemovitosti, ve kterých je péče poskytována, byly vloženy do fondu kvalifi-

kovaných investorů Ambeat Invest SICAV a.s., čímž vznikl prostor pro investování i pro 

externí institucionální a kvalifikované investory. Třeba právě pro Vás.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

Připravované projekty

Domov pro seniory Stříbro

Areál komunitního bydlení 

pro seniory Mníšek pod Brdy
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První úpis investičních akcií proběhl v červenci 2021

Finanční ukazatele fondu

Investuje do výstavby a provozu malých a středních vodních elektráren v Gruzii.

Součástí 

CODYA MIX

Název: Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 17. 5. 2021

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

Auditor: BDO Audit s.r.o.

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Maximálně 4 % z hodnoty vydaných investičních akcií

Výstupní poplatek: Do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku

Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008046620), 
B – dividendová třída v CZK s minimální investicí 5 mil. (ISIN: CZ0008046638), 
C – reinvestiční třída v EUR (ISIN: CZ0008046646)

Základní parametry fondu
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Součástí 

CODYA MIX

Investiční cíl

   Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úro-

kových sazeb.

Proč investovat do tohoto fondu

Investiční strategie

   Strategii fondu opíráme o bohaté zkušenosti z oblasti energetiky a vynikající znalost 

gruzínského trhu. Investujeme do pečlivě vybraných lokalit, pro které připravujeme ma-

ximálně efektivní projekty a řídíme jejich realizaci.

   Investiční strategií fondu, resp. jeho jednotlivých podfondů, je investovat v oblasti ob-

novitelných zdrojů energie (s prioritním zaměřením na výstavbu a provoz vodních elek-

tráren) zejména do:

   – poskytování finančních prostředků formou úvěrů, zápůjček nebo dluhopisů,

   – účastí v obchodních společnostech,

   – cenných papírů.

   Investice jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investič-

ním horizontem 5 let a více.

Očekávaný výnos 

pro klienta 6 – 8 %

Investice do obnovitelných 

zdrojů energie

Enviromentálně 

odpovědný fond

Zkušenosti 

zakladatelů
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Součástí 

CODYA MIX

Bližší informace

   Georgia Energy SICAV je prvním fondem kvalifikovaných investorů v České republice, 

který umožňuje investovat do výstavby a provozu vodních elektráren. 

   Naše projekty realizujeme v Gruzii, zemi s výjimečným energetickým a obchodním po-

tenciálem. Nabízí svobodnou a otevřenou ekonomiku, vynikající podnikatelské pod-

mínky a jedinečné přírodní zdroje, ideální pro výstavbu vodních elektráren. Jelikož je 

Gruzie stále závislá na dovozu elektřiny a její výrobě ze zemního plynu, mají projekty 

zajištěnou maximální podporu ze strany místních úřadů. Gruzie má uzavřeno mnoho 

mezinárodních smluv o volném obchodu, včetně asociační dohody s EU.

   Za vznikem fondu Georgia Energy SICAV stojí skupina expertů s bohatými zkušenost-

mi s výstavbou vodních elektráren a technickým know-how z oblasti financování a in-

ženýringu. Náš tým zná velice dobře gruzínské prostředí a dokáže zajistit veškerou 

komunikaci s odpovědnými orgány, související administrativu i hladký průběh stavby 

a následný provoz.

   Výstavba hydroelektrárny vyžaduje kromě dostatečného kapitálu i značné technické 

a manažerské znalosti a také velké osobní nasazení. Georgia Energy SICAV nabízí indi-

viduálním investorům ideální příležitost, jak se do jejich realizace zapojit a diverzifikovat 

část portfolia do perspektivní a výnosné oblasti obnovitelných zdrojů energie.

   Zajištění představuje hodnota projektu se stavebním povolením, vykoupených pozem-

ků a samotné elektrárny během všech fází výstavby. Hodnota aktiv je průběžně oceňo-

vána renomovanou mezinárodní znaleckou kanceláří.

   Fond Georgia Energy SICAV je ideální příležitostí pro diverzifikaci portfolia s atraktivním 

výnosem, dlouhodobým zhodnocením a vysokým potenciálem rostoucí poptávky po 

obnovitelných zdrojích energie.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde
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Zaměřuje se na financování, výstavbu a následný pronájem nemovitostí v oblasti 
poskytování zdravotní a léčebné péče zejména domovů pro seniory, a to jak 
klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer center.

Součástí 

CODYA MIX

První úpis investičních akcií třídy PIA proběhl v říjnu 2021

Aktiva ve fondu: 152 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu

Název: Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 5. 5. 2021

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s. 

Auditor: BDO Audit, s.r.o. 

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč) 

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek: 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

Třídy investičních akcií: PIA – Prioritní investiční akcie (ISIN: CZ0008046448)

Základní parametry fondu

CODYA Collection 2022 36|

NOVÝ FOND

www.pffl.cz



Součástí 

CODYA MIX

Proč investovat do tohoto fondu

Výstavba domovů pro 

seniory v jednotném 

urbanistickém 

a funkčním konceptu

Vysoká poptávka 

po místech 

v domovech seniorů 

a Alzheimer centrech 

– nedostatečná 

lůžková kapacita v ČR

Provozovatelé 

domovů zasmluvněni 

ještě před samotným 

zahájením výstavby, 

tím je zajištěn 

a garantován 

budoucí výnos našich 

nemovitostí

Neexistence 

dotačního programu 

pro rozšíření potřebné 

sítě domovů.

Výstavba v krajských 

a okresních městech 

je garancí plné 

obsazenosti objektů

Investiční cíl

   Investičním cílem fondu je dlouhodobé zhodnocování aktiv s minimálním výnosem 5 %.

Investiční strategie

   Financování a výstavba domovů pro seniory a domovů pro seniory se zvláštním reži-

mem, Alzheimer centra.

   Unikátní koncept výstavby napříč ČR na „zelené louce“, unifikovaná výstavba zajistí 

efektivní ekonomický provoz pro provozovatele a komfortní prostředí pro naše seniory.

   Jsme schopni domovy pro seniory velmi efektivně realizovat v rozmezí mezi 

1,2 – 1,5 mil Kč za lůžko, dle velikosti, standardu a ceny pozemku.

Naše cíle

   Cílem je realizace 20 domovů pro seniory během následujících 6 – 8 let.

   Celková kapacita cca 3000 lůžek.

   Minimální kapacita domova seniorů = 120 lůžek.

   Dlouhodobé nájemní či pachtovní smlouvy s osvědčenými provozovateli s minimální 

dobou nájmu 10 let.
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Součástí 

CODYA MIX

O nás

   Jsme úspěšní čeští developeři, kteří působí na českém trhu více jak 20 let. Postavili 

jsme tisíce bytů, tisíce m2 obchodních ploch, realizovali výstavbu soukromých domovů 

pro seniory.

   Máme za sebou společný projekt Senior holding s rakouským partnerem SeneCura, 

který se zaměřuje na výstavbu a provoz seniorských zařízení pečující zejména o lidi 

se stařeckou demencí a Alzheimerem, který následně odkoupila mezinárodní skupina 

ORPEA group (se svými bezmála 1 000 zařízeními patří ORPEA group mezi největší 

provozovatele domovů pro seniory na světě).

Zakladatelé fondu

   Robert Sekera / RS Group

   Milan Kušta / K2 Invest

Realizované projekty

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde
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Součástí 

CODYA MIX

Název: Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 23. 7. 2021

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: 22HLAV s.r.o. 

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)  

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek: 5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

Základní parametry fondu
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Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje 
na kapitálových trzích zejména v USA.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/rotpirk-cz-fund-sicav-a-s
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Součástí 

CODYA MIX

Investiční cíl

   Výnos z investic do konvertibilních dluhopisů a ETF z nich, cílený na 6,5 % p. a.

Investiční strategie

   Jedná se o nejkonzervativnější investiční strategii v rámci podfondů Rotpirk. 

   Investice do firem s ratingem.

   Ve srovnání s klasickými firemními dluhopisy minimální riziko ztráty celé investice. 

   Aktivní přístup k situaci na trhu a pravidelné realokování aktiv v majetku Podfondu. 

   Dosahování výnosů využitím toho nejlepšího ze světa dluhopisů a akcií – výnosy podobné akciím, ale 

nižší míra volatility. 

   Konvertibilní dluhopisy jsou v kapitálové struktuře výše než kmenové akcie, což znamená, že společnost 

musí plnit své závazky vůči držitelům konvertibilních dluhopisů přednostně před akcionáři.

Charakteristika portfolia

   Kvalitní portfolio skládající se z více než 100 bonitních firem z různých sektorů.

   Transparentní  burzovně obchodované tituly firem s mezinárodním ratingem.

   Obezřetné řízení investic, konzervativní přístup.

   Maximalizace celkové návratnosti a zhodnocení kapitálu i za proměnlivých tržních podmínek.

Proč investovat do tohoto podfondu

Vysoká likvidita oproti 

klasickému firemnímu 

dluhopisu

Konzervativní 

přístup

Po třech letech 

osvobozeno od daně 

(platí jen pro FO)

Široce diverzifikované 

portfolio zajišťuje 

dlouhodobou stabilitu 

a profit

Výnosy podobné 

akciím, ale nižší míra 

volatility

NOVÝ FOND

www.rotpirk.com 

Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk Convertible podfond 
– reinvestiční třída A v CZK (ISIN: CZ0008047230)

Investuje zejména do konvertibilních firemních dluhopisů a ETF na ně navázaných.



Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk Medical podfond 
– reinvestiční třída A v CZK (ISIN: CZ0008047495)

Zaměřuje se na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím spoluvlast-
nictví širokého portfolia akcií společností ze sektoru zdravotnictví. 

Součástí 

CODYA MIX
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Proč investovat do tohoto podfondu

Růstový potenciál 

farmaceutického trhu

Strategie cílená 

na dlouhodobý profit

Výnos pro klienta 

cílený na úroveň 10 %

Diverzifikované napříč 

rozsáhlým sektorem

Vysoká 

likvidita

Investiční cíl

   Investičním cílem podfondu je přinášet klientům dlouhodobě výnos na úrovni 10 % p. a.

Investiční strategie

   Podfond investuje především do investičních nástrojů obchodovaných na veřejných trzích, a to zejména 

akcií z oblasti Medical-Healthcare. Tento sektor zahrnuje farmaceutické společnosti, biotechnologické 

společnosti, společnosti vyrábějící medicínské pomůcky, společnosti poskytující lékařské a pečovatelské 

služby, distribuci a další.

   Před samotnou investicí je prováděna podrobná analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice 

s ohledem na její výkonnost a rizika, s případným využitím právních, účetních, daňových a dalších analýz.

Charakteristika portfolia

   Portfolio diverzifikované do široké oblasti sektoru zdravotnictví.

   Neustále se zvyšující potenciál farmaceutického trhu.

   Vysoká likvidita.

   Dlouhodobá perspektiva růstu sektoru podpořená změnou přístupu vlád a roustoucím zájmem investorů.



Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk IPO podfond 
– reinvestiční třída A v CZK (ISIN: CZ0008047503)

Nakupuje akcie společností v období jejich vstupu na burzu, čímž využívá tzv. IPO 
efekt.

Součástí 

CODYA MIX
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Proč investovat do tohoto podfondu

Unikátní strategie 

na českém trhu

Dynamický 

přístup

Investice do 

růstových akcií

Atraktivní výnos 

nad 10 % p. a.

Vysoká 

likvidita

Investiční cíl

   Dlouhodobě doručovat investorům atraktivní výnos nad úrovní 10 % p. a.

Investiční strategie

   Zásadním znakem strategie je nakupování podhodnocených akcií společností v okamžiku jejich vstupu 

na burzu. Nejedná se pouze o start-upové společnosti, ale také zavedené společnosti, které vstupem 

na burzu mmj. získávají finanční prostředky na další rozvoj. Smyslem strategie je dlouhodobě doručovat 

výnos nad průměrem trhu. 

   V rámci své strategie těžíme z růstu akcií v době, kdy velcí investoři (banky, fondy atp) nakupují tyto tituly 

do svých portfolií. Díky tomu hodnota těchto akcií po omezenou dobu roste a akcie svým výnosem pře-

konávají zbytek trhu.

Charakteristika portfolia

   Kvalitní portfolio skládající se z mnoha akcií nakupovaných v období jejich úpisu na veřejném trhu.

   Multisektorový přístup.

   Aktivně řízené portfolio.

   Maximalizace celkové návratnosti a zhodnocení kapitálu i za proměnlivých tržních podmínek.



Aktiva ve fondu: 48,5 mil. Kč

Výnos od založení: 5,59 %

Finanční ukazatele fondu

Název: FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 10. 1. 2019

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

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:

Do 1 roku od nabytí investičních akcií 5 %, 
od 1 do 2 let od nabytí investičních akcií 3 %, 
od 2 do 3 let od nabytí investičních akcií 2 %, 
od 3 let od nabytí investičních akcií 0 %

Třídy investičních akcií: R – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008044385)

Základní parametry fondu

Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů a zápůjček. 
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CODYA MIX

Data platná k 31. 12. 2021

www.dluhopisovyfond.cz



Investiční cíl

   Fond je alternativou přímého nákupu dluhopisů. Chce dosahovat podobného výnosu, 

ale při nižším riziku a lepší dostupnosti peněz pro své investory. 

Investiční strategie

   Investiční strategie je postavena zejména na nemovitostních společnostech, dále pak 

oblasti zdravotnictví a na obnovitelných zdrojích. Do těchto sektorů investujeme, proto-

že jsme schopni je kvalitně analyticky pokrývat. Také podle našeho názoru představují 

stabilní složku podnikatelského spektra a mají hmatatelný majetek. 

   Všechny dluhopisy procházejí náročným procesem výběru. Kvalitativně tak projde na-

šimi měřítky jen asi 10 % dluhopisů, které se běžně vyskytují na trhu. 

   U všech nakupovaných dluhopisů dbáme na nadstandardní ošetření rizik.
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Proč investovat do tohoto fondu

ROZLOŽENÍ 

RIZIKA

Fond investuje 

do mnoha firem 

v různých sektorech. 

Díky tomu je sníženo 

celkové riziko 

v porovnání s přímým 

nákupem dluhopisu 

jedné konkrétní firmy.

SNÍŽENÍ 

RIZIKA 

Prováděná analýza 

kvality dluhopisů 

snižuje riziko 

jeho nesplacení.

DOSTUPNOST 

PENĚZ 

V případě přímé 

koupě a držby 

dluhopisu má investor 

peníze fixované na 

dobu několika let. 

Fond díky kombinaci 

krátkodobých 

a dlouhodobých 

investic zajišťuje 

likviditu pro případ 

potřeby.

MENŠÍ DAŇOVÉ 

ZATÍŽENÍ

Dluhopis při přímé 

držbě klientem (FO)

je zdaněn 15% 

srážkovou daní 

z výnosu. Fond daní 

5 % z dosaženého 

zisku.

REINVESTICE 

VÝNOSŮ

Přijaté výnosy 

z dluhopisů pak 

reinvestuje. Díky této 

kombinaci na stejném 

horizontu klient 

dosahuje vyššího 

výnosu.



Zakladatelé fondu

Martin Dočekal

   Martin je známým českým dluhopisovým nadšencem. Jeho zkušenosti pocházejí z pra-

xe, podílel se na vzniku mnoha dluhopisových emisí v celkovém objemu několika mi-

liard korun. Jeho klienty je mnoho výrazných firem nejen na našem trhu. Je majitelem 

serveru Dluhopisář.cz, který mapuje a pomáhá kultivovat český dluhopisový trh.

Ondřej Záruba

   Ondřej je analytik a přední český specialista na problematiku korporátních dluhopisů. 

Je majitelem firmy Comsense analytics, která provádí průzkumy trhu, vytváří byznys 

plány nebo poskytuje poradenství v oblasti finančního řízením firem. Jeho cvičené oko 

tak pomáhá analyzovat investiční příležitosti fondu.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde
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Aktiva ve fondu: 341 mil. Kč

Výnos za rok 2021: Třída B: 7,39 %

Výnos od založení: Třída B: 13,63 %

Finanční ukazatele fondu

Název: AMADEUS SICAV a.s., AMADEUS I. podfond

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 10. 1. 2019

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: 22HLAV s.r.o. 

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Kvartálně

Vstupní poplatek: Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:

5 % do 12 měsíců vč. od data investice, 
3 % do 24 měsíců vč. od data investice 
a 1 % do 36 měsíců vč. od data investice, následně 0 % 
(výstupní poplatek není aplikován pro odkupy do výše 10 % z hodnoty 
investice ročně při zachování minimální stanové výše investice)

Třídy investičních akcií: B – reinvestiční třída v CZK (ISIN: CZ0008043866)

Základní parametry fondu

Široce diverzifikované řešení (nejen) alternativních investic při nízké nákladovosti 
a akceptovatelné likviditě.

Součástí 

CODYA MIX
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Proč investovat do tohoto fondu

UNIKÁTNÍ 

STRATEGIE

Vhodná jako all-in-one 

doplněk k tradičním 

investičním aktivům

NÍZKÁ 

NÁKLADOVOST

Pobídky z držených 

produktů jsou vraceny 

zpět do fondu

OSOBNÍ 

MOTIVACE

Vlastníci zakladatele 

fondu investují ve 

fondu své vlastní 

prostředky

NÍZKÁ 

KOLERACE

Slabá vazba na vývoj 

kapitálových trhů 

a nižší kolísavost 

vývoje hodnoty kurzu

0 %

Po 3 letech bez 

výstupního poplatku

Investiční cíl

   Investičním cílem je nabídnout komplexní diverzifikované portfolio složené převážně 

z vybraných fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu a doručit investorům rela-

tivně stabilní výnos překonávající inflaci.

Investiční strategie

   Naše investiční strategie se opírá o následující hodnoty – široká diverzifikace, konzer-

vativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních 

investic.

   Primárně jsou do portfolia zařazovány investice s expozicí vůči jiným než tržním rizikům. 

Většinovou část tvoří jiné fondy kvalifikovaných investorů, před zařazením do portfolia 

je vždy důsledně vyhodnocována nejen strategie, ale také management těchto fondů. 

   Zaměřujeme se na produkty, které nabízí zajímavý poměr výnosu a rizika a využíváme 

dlouholeté praxe členů investičního výboru získané při správě individuálních portfolií 

bonitní klientely.
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Struktura a limity portfolia

NEMOVITOSTI DLUHOVÉ 

FINANCOVÁNÍ

ALTERNATIVNÍ 

INVESTICE

OSTATNÍ

   Portfolio je tvořeno investicemi do fondů kvalifikovaných investorů investujících do 

třech segmentů, a to nemovitostí, poskytujících dluhové financování či alternativních 

investic. V neutrálním nastavení portfolia má každý segment podobné procentuální za-

stoupení, tj. představuje zhruba třetinu majetku fondu.  

   Diverzifikace však probíhá také uvnitř jednotlivých segmentů a v portfoliu jsou tak za-

stoupeny různé nemovitostní sektory, vč. například zemědělské půdy, logistiky či ma-

loobchodu. V rámci dluhového financování pak nalezneme zajištěné zápůjčky, korpo-

rátní dluhopisy, ale také alternativnější pozice, jako například financování pohledávek. 

Do posledního segmentu, tj. alternativ, řadíme například pozice na obnovitelné zdroje 

energie, dlouhodobé private equity fondy, či mix tržně neutrálních strategií, například 

na bázi arbitráží či long-short strategie. Portfolio vhodně doplňují investice do dluhopi-

sů, akcií a zápůjček.

   Celkově tak portfolio tvoří nižší desítky pozic, které průběžně monitorujeme a doplňu-

jeme o nové zajímavé příležitosti. Jedná se o široce diverzifikovaný mix, který v sobě 

vhodně kombinuje různé druhy rizika, což přispívá ke stabilitě výnosu.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde
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Aktiva ve fondu: 129 mil. Kč (k 30. 11. 2021)

Výnos za rok 2020: 6,40 %

Finanční ukazatele fondu

Název: Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Typ: Fond kvalifikovaných investorů

Datum vzniku: 17. 2. 2018

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s. 

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Minimální investice: 125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč (v rámci CODYA MIXU 100 000 Kč)

Min. následná investice: 100 000 Kč

Oceňování: Měsíčně 

Vstupní poplatek: Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:

Poplatky (u podání žádosti do 24 měsíců od úpisu RIA): 
10 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup více než 10 % objemu akcií 
investora, 
5 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup méně než 10 % objemu akcií 
investora, 
0 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o investora se vstupní investicí nad 
125 000 EUR, 
výstupní poplatek po uplynutí 24 měsíců od úpisu RIA je 0 %

Třídy investičních akcií: RIA – růstové investiční akcie v CZK (ISIN: CZ0008043262)

Základní parametry fondu

První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení. 
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Očekávaný výnos 

pro klienta 

6 až 10 % p. a.

Investice do reálných 

aktiv se stabilním 

růstem hodnoty

Dlouholetá zkušenost 

a know-how 

zakladatelů 

v oblasti investic 

do rezidenčních 

nemovitostí

Dlouhodobá 

růstová tendence 

poptávky po 

nájemním bydlení

Diverzifikace rizika 

díky rozložení 

nemovitostního 

portfolia napříč 

regiony

Investiční cíl

   Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fon-

du, a to zejména ve formě nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního typu pro-

střednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společ-

nostem.

Investiční strategie

   Fond prostřednictvím svých dceřiných společností investuje do rezidenčních nemovi-

tostí s atraktivním nájemním výnosem alespoň 6 %.

   Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním 

výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.

   Fond vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemní-

ky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.

   Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané 

oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.

   Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování.
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   Nemovitostní portfolio fondu je rozprostřeno napříč celou Českou republikou. To zajiš-

ťuje dostatečnou diverzifikaci rizika, kterou by investor nemohl dosáhnout u individuál-

ní investice do konkrétní nemovitosti.

   Transparentní organizace a struktura majetku fondu.

   Fond si vytváří vlastní infrastrukturu pro co nejefektivnější správu svého nemovitostního 

portfolia.

   Fond zajišťuje nájemní bydlení pro širokou skupinu nájemníků.

   Každá investiční příležitost prochází důkladnou analýzou a následným vyhodnocením 

jejich přínosů, ale také i potenciálních rizik pro fond a jeho portfolio. Součástí akviziční-

ho procesu je také právní, technické a daňové due diligence s cílem minimalizace rizik.

Dokumenty ke stažení

Stahujte zde

OD 1. 3. 2022 NOVĚ V NABÍDCE CODYA

www.fondbydleni.cz

Realizované projekty

Dům v Ústí nad Labem Interiér bytu v Ústí nad Labem Dům ve Znojmě

https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s


Adresy

Sídlo:

Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice

Kontaktní místo:

 Lidická 48, 602 00 Brno

V Hájích 517/28, 149 00 Praha 4

Kontakty

Martin Pšaidl

Člen představenstva a obchodní ředitel

+420 604 293 620 | psaidl@codyainvest.cz

Jan Forejt

Ředitel obchodních vztahů

+420 724 286 505 | forejt@codyainvest.cz

Vojtěch Ščevík

Ředitel obchodních vztahů

+420 724 881 754 | scevik@codyainvest.cz

info@codyainvest.cz | www.codyainvest.cz

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či dopo-
ručením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu příslušného 
fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. 
Hodnota cenných papírů vydávaných fondy se v čase mění a historické výsledky fondů nejsou indikací ani 
zárukou výsledků budoucích. Investice do fondů podléhají rizikům uvedeným ve statutu příslušného fondu, 
příp. jeho podfondu.

Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem 
změn a aktualizací a fondy ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. 
Režim zdanění fondů je stanoven zákonem a může být při změně zákona upraven. Investorem fondu se 
může stát pouze kvalifikovaný investor.

Více informací na: www.codyainvest.cz.
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