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František Bostl:
V následujících letech se bude
třídit mezi fondy zrno od plev
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S Františkem BoStlem jSme Se
napoSledy potkali v liStopadu. v tu
doBu Byl jeho neW aGe Fund ve Fázi
před Spuštěním. jakou ceStu urazil
za poSledních pět měSíců a daří Se
naplňovat cíle, které Si
předSevzal? 

Pro nezasvěcené – co vás vůbec vedlo
k založení vlastního fondu kvalifikovaných
investorů a můžete ho na úvod trochu
přiblížit? 

Vlastní fond byl v plánu dlouho, a jsem rád,
že se mi jeho otevření povedlo tak brzy. Měl
jsem možnost pracovat ve třech velkých finanč-
ních institucích, které mne toho hrozně moc na-
učily, a také mne stále utvrzovaly v tom, že vlast-
nímu produktu se v budoucnu nevyhnu. Stejně
tak zaměření na technologie a společenské
trendy bylo jednoduché. Už jako malý jsem byl
za počítačového šprta, takže nebylo o čem pře-
mýšlet. Cesta k etice ale byla mnohem složitější.
Tu jsem hledal posledních téměř osm let. Etika
se totiž v investičním odvětví moc nenosí. Trans-
formace z vlčáka z Wall Street ale proběhla
úspěšně, a etické investice jsou něco, čím jsem
zcela pohlcen. Naším fondem s velice specific-
kým zaměřením jdeme proti trhu, a snažíme se
ohrazovat vůči zbytku fondových hráčů. Chci
dělat investice jinak, a vlastní fond mi to dovo-
luje. Navíc uzrál i čas na trzích. V následujících
letech, které nebudou jen o růstu, se bude třídit
mezi fondy zrno od plev, a já u tohoto třídění
chci být. Naše strategie na to má. Na rozdíl od
spousty menších fondů kvalifikovaných inves-
torů nejsme s kolegou nováčci nebo knihomo-
lové. Zažili jsme na trhu hodně úspěchů,
a i hodně neúspěchů, a disponujeme zkuše-
nostmi, které nelze vyvážit žádnými zázračnými
pseudo-algoritmy, teoriemi nebo masivním PR.

Vaše jméno si asi většina lidí spojí zejména
se společností Chytrý Honza. NEW AGE
FUND ale ve skutečnosti nemá s touto
společností nic společného. Můžete to
upřesnit?

V Chytrém Honzovi jsem oficiálně do konce
letošního března jako hlavní ekonom. Chytrý
Honza tedy nemá společného nic pouze s fon-
dem, ale od dubna nemá nic ani se mnou. Strávil
jsem tam dva roky, které snad nebyly ani na
jednu stranu zbytečné. Mě to obohatilo určitě.
Nazrál ale čas se věnovat čistě svým projektům.
V červnu minulého roku jsem založil STARTE-
EPO, první a jediný IPO boutique v ČR, který se
pěkně rozjel a letos by měl naplnit pražskou
burzu alespoň třemi novými emisemi. V listo-
padu jsem pak založil STARTEEPO Invest s prv-
ním podfondem NEW AGE FUND, který mě plně
zaměstnává a naplňuje. Pokud tomu bude pří-
hodno, tak do konce roku otevřeme i vlastní Pri-
vate Equity fond.

Podle dostupných informací se váš fond
zaměřuje jak na „etické“ investování,
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tak obecně na „moderní technologie“,
jakými je třeba průmysl 4.0 atd. Jaká jsou
kritéria pro firmy, aby pro vás byly
sektorově zajímavé? Společnosti podnikající
v nových technologiích nemusí být vždy
nutně „etické“, naopak společnosti, které
podnikají v „zelených“ oborech často
etičnost rovnou uvádějí jako základ
podnikaní. 

To je otázka, která má velice komplexní od-
pověď. Výběr firem začíná u mě. Na něco nara-
zím, ať už nový sektor nebo přímo firmu, a dě-
lám si prvotní názor, jak se daný sektor nebo
firma může na trhu uplatnit. Jestli mě na tzv.
první dobrou osloví, tak začíná maraton věcí,
které se musí stát, než do portfolia konkrétní ti-
tuly zařadíme. Analýzu sektoru a trendu si řeším
sám. Naši analytici pak řeší čísla a finanční
a etické due dilligence. Zkoumáme firmu ze
všech stran, než ji umístíme do portfolia. Sna-
žíme se „nekupovat akcie“, ale přistupujeme
k investicím jako k „nakupování podílů ve fir-
mách“. Je to vlastně totéž, ale zároveň není. Náš
přístup zahrnuje obrovskou práci s daty a velice

důkladný analytický proces. U většiny fondů se
jedná o povrchovou práci. S kolegou ze správní
rady pak „analyticky vyhovující“ firmy zařazu-
jeme do watchlistu s konkrétním doporučením
váhy v portfoliu, a s tímto doporučením pak při-
cházíme na investiční výbor, ve kterém má slovo
i Conseq. A v rámci výboru pak probíhá další
diskuse. Veškeré domluvené transakce pak pro-
vádí přímo Conseq jakožto obhospodařovatel
fondu.

Zůstaneme-li ještě u strategie fondu. NEW
AGE FUND by měl uplatňovat strategie buy
and hold a zaměřovat se na rozvinuté trhy.
Budete cílit například výhradně na velké
společnosti, nebo i na menší? A proč ne
rozvíjející se trhy? Kolik titulů by mělo
portfolio zhruba obsahovat?

Když jsem dělal u makléřských firem, tak tam
jsem vystřízlivěl z rychlých spekulací i středně-
dobých obchodů. Vždy se jedná o čistou ruletu.
Nedává smysl si hrát s cenou akcie, kterou ne-
máte šanci odhadnout ani ovlivnit. My hledáme
hodnotu, která se dlouhodobě vždy ukáže. Ceny
nás tak nemusí v tom krátkodobém a středně-
dobém horizontu trápit. I se mi lépe spí, když
běháme maraton a ne sprinty. Já už na spekulace
nemám nervy a ani je nechci podporovat. Buy
and hold je statisticky stále dlouhodobě nejzi-
skovější investiční metodou. Nikdo nic lepšího
ještě nevymyslel a ani pravděpodobně nevy-
myslí. Rozhodně to nebudou zázrační roboti,
ale na to si každý musí přijít sám.

Rozvinuté trhy souvisejí i s etikou i s řízením
rizik. Rozvinuté trhy pro mě představují menší
riziko. Nechci kupovat čínské, indické nebo ru-
ské firmy. Těm sektorům a kulturám nerozu-
mím. Rozumím západnímu světu, kterému vě-
řím, a do jehož firem chci investovat. Velikostně
jsou pak gró fondu samozřejmě large caps. Mid
a small caps představují maximálně 30 % port-
folia. Titulů je dnes v našem hledáčku 40. Do-
vedu si představit, že jich může být v budoucnu
i 50. Víc už by bylo kontraproduktivní.

Váš fond bude aktivně řízen, zaměřuje se na
výběr konkrétních akcií. To jde tak nějak
proti proudu současnému trendu pasivního
investování. Proč jste se tak rozhodli?
Myslíte, že současné trhy stock pickingu
přejí?

Já jsem se zařekl, že se s nikým srovnávat ne-
budeme. Pasivní forma investování s sebou roz-
hodně přináší pozitiva i negativa. Stejné je to
i u nás. Netvrdíme, že jsme nejlepší, nejlevnější,
nejchytřejší, nejkrásnější… Jsme prostě jiní.
Spravujeme fond, který nás baví. A řídíme jej

František Bostl,
trendsetter fondu
New Age Fund
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strategií, které věříme. Stock picking není nic ji-
ného než navyšování pravděpodobnosti na vyšší
výnos, který s sebou nese logicky i riziko špat-
ného výběru. A u nás je stock picking chtěnou
nutností. Vybíráme etické firmy a zároveň firmy
se zaměřením na ekonomiku nového věku. Ne-
vyhovuje nám tedy žádný index na světě. Jestli
současné trhy naší strategii svědčí se ukáže. My
máme strategii dlouhodobou a po prvních mě-
sících či letech nelze předjímat, jestli funguje
na 50, 100 nebo 1000 %. Krátkodobými nebo
střednědobými zisky se chlubit nebudeme a ne-
chceme, a případné ztráty musejí investoři brát
také s rezervou. Klíčem k úspěchu je trpělivost,
a té my máme více než dost. Všechny ingredi-
ence pro kvalitní produkt tu jsou.

Jednou z dalších pozitivních ingrediencí je
fakt, že se jedná o fond kvalifikovaných inves-
torů, a nejedná se o podílový fond. Naši investoři
jsou mnohonásobně ukázněnější a trpělivější
než klasický retail, a proto nás nemůže vý-
znamně ohrozit ani problém s likviditou v pří-
padě paniky na trhu, se kterou se retailové pro-
dukty potýkají. Jak říkám, všechny ingredience
tu jsou.

Můžete blíže popsat poplatkovou strukturu?
Fondy kvalifikovaných investorů ji obecně
mívají odlišnou od klasických podílových
fondů.

Bereme si 1,8 ročně % za správu. Přesně po-
lovina jde jako odměna distribuci. Zbytek je zi-
skem fondu společně s výkonnostní odměnou,
která činí 19 % z výnosu nad 10 % ročně. U ak-
tivně řízených fondů se jedná za tržní poplat-
kový standard. Co už standard není je fakt, že
polovina čistého zisku fondu z poplatků jde na
dobročinné účely. Společnosti chceme „energii“
i vracet, a nejen od ní brát. Na fondu nehodláme
zbohatnout. Předpokládám, že první rok ho
budu finančně dotovat, a když v druhém roce
se mi zaplatí provoz a zbude něco třeba na psí
útulky, tak budu spokojený. Více než poplatky
mě ale zajímá výkonnost. Fond je dlouhodobý
projekt, se kterým spojuji své jméno, a to je pro
mě důležitější než můj balance sheet.

Investory bezesporu zajímá hlavně
výkonnost. Máte v tomto ohledu nějaký
odhad, jakého ročního zhodnocení byste
rádi dosahovali? A jak je to s likviditou? Je
možné podíl ve fondu kdykoli prodat? Jaký
je doporučený investiční horizont?

S ohledem na strategii by bylo smutné nedo-
sahovat v našem doporučeném investičním ho-
rizontu 10–15 let výnosů 12–15 % ročně hrubého.
Logicky to vychází ze struktury portfolia. Zají-

mavý je ale fakt, že díky nulovému pákovému
efektu, nulové účasti spekulativních nástrojů
v čele s deriváty, aktivnímu řízení poměru ho-
tovosti a důkladné diverzifikaci je cílová volatilita
fondu pod či na úrovni volatility globálních ak-
ciových indexů. Na straně rizik tudíž také ne-
necháváme nic náhodě.

Rozhodně ale nechceme přilákat investory
cestovatele, kteří si u nás peníze na chvíli odloží
a pak odejdou. Chceme dlouhodobé investory,
kteří jsou ideálně naladěni na stejné vlny jako
my. Nejsme spekulativní fond. Jsme fond dlou-
hodobý. Výsledky je tedy nutné očekávat a hod-
notit v dlouhodobém kontextu. Likvidita je ale
i přesto vysoká. S fondem se obchoduje každý
měsíc, a případný prodej je bez výstupních po-
platků.

Pokud byste měl v závěru uvést řekněme tři
primární důvody proč zvolit právě NEW
AGE FUND, jaké by to byly?

Odpověď bych spíše využil radou. Dnes nás
díky společnosti Conseq dokáže distribuovat
zhruba 50 tisíc investičních poradců. Tyto po-
radce a jejich klienty bych chtěl proto požádat,
aby si investici do našeho fondu dobře promy-
sleli, nebo se s námi sešli a nechali si fond vy-
světlit do posledních detailů. Fond jsem totiž
otevřel proto, aby měl kvalitní výkonnost. A to
i za cenu odrazování neideálních investorů, kteří
by svým netrpělivým přístupem mohli poškodit
ty trpělivé. Těm trpělivým a uvědomělým inves-
torům říkám, že už nemusejí hledat jiný pro-
dukt. Našli konečně ten náš.   | red

Nejsme
spekulativní fond.
Jsme fond
dlouhodobý.
Výsledky je tedy
nutné očekávat
a hodnotit
v dlouhodobém
kontextu. 

František Bostl
František již řadu let patří k české špičce
oboru ekonomie a je jedním
z nejcitovanějších ekonomických
komentátorů u nás. na trhu se pohybuje
od roku ��1� a zkušenosti sbíral na
manažerských pozicích u předních
finančních institucí. je nejen analytik, ale
především zkušený akciový trader, který
byl zodpovědný za miliardová portfolia
stovek klientů. až do března ��18
působil dva roky jako hlavní ekonom
finanční skupiny chytrý honza. v červnu
��17 založil ipo boutique Starteepo,
a v listopadu téhož roku spustil fond
Starteepo invest s prvním podfondem
neW aGe Fund. v rámci tohoto fondu
udává hlavní trendy a myšlenky včetně
řízení likvidity.


