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Čuba:
ročně alokujeme více než
dvě a půl miliardy korun
Od internetového obchodu k investičním skupinám – takový je
ve zkratce příběh Ondřeje Čuby, jenž prostřednictvím společností
Force capital a Flatiron capital ovlivňuje dění
na zdejší developerské scéně. Jeho další firmy pomáhají najít
řešení v oblastech energetiky a finančních služeb, a jak říká,
má dnes ambice posunout nemovitostní private equity
na úroveň, jak ji český trh nezná.
text Jan Tomeš / foto ondřeJ Pýcha
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Do podnikání jste se pustil už v šestnácti.
Jaké to tehdy bylo?
Na své začátky vzpomínám s úsměvem. Měl
jsem tehdy e-shopy se sportovním zbožím.
Pravidelně jsem vozil nějaké kusy – třeba
lyže, snowboardy – tramvají do školy, kde
o přestávkách vznikl takový improvizovaný
výdej zboží zákazníkům. Byl to jeden velký
punk. S balením mi po večerech pomáhali
i rodiče a s balíky jsem chodil klasicky stát
frontu na poštu. Prostě typický garážový prodej, můj pokoj byl jeden velký sklad. Ta firma
nebyla nijak zvlášť úspěšná, tehdy to pro mě
byla především velká škola. Dalo mi to dobré
návyky a správný způsob uvažování. V průběhu studií na vysoké škole jsem se dostal
k projektovým financím. Krátce jsem si zkusil i práci v rodinném finančním plánování,
ale velmi rychle mě začaly bavit strukturované korporátní finance. Takhle se zrodila moje
první obchodní společnost CO Corporate.
Čemu se věnuje?
Zaměřuje se na oblast finančních služeb pro
korporátní klienty a retail. Poskytuje odborná řešení při hledání finančního krytí projektů v oblasti nemovitostí, energetiky či financování provozních potřeb. Na jednotlivá
řešení jsme sestavili team expertů z oblasti
korporátního bankovnictví. Dnes se nám
daří ročně alokovat kapitál převyšující dvě
a půl miliardy korun. Za ta léta nám rukama prošlo skutečně velké množství zainvestovaných projektů, je to nekonečný zdroj
zkušeností. Díky této praxi jsme získali přehled a inspiraci pro funkční typy obchodních modelů.
Vyšla z této zkušenosti investiční skupina Force Capital, kterou jste založil, a skupina Flatiron Capital, na jejímž zrodu jste se podílel?
Force Capital vytvořil investiční holding pro
všechny námi provozované aktivity. Naše investice se časem rozrostly do oblasti výroby energií a výstavby rezidenčního developmentu. Názorově a především lidsky jsem si
sedl s několika zakladateli e-commerce skupiny Miton, a tak jsme spojili síly. Dnes společně prostřednictvím Flatiron Capital rozvíjíme další aktivity v oblastech nemovitostí.
Činnost Flatiron Capitalu rozdělujete na
dvě investiční skupiny: poskytování financí a účast na developerských projektech.
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Můžete nám jednotlivé aktivity více přiblížit?
Flatiron Capital jsme vybudovali jako kolektiv investorů s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti projektových financí a realit. Zaměřujeme se na rané
fáze developerských projektů. Zde poskytujeme finance na akvizici půdy či jiné
formy nemovitého majetku. Klienty si pečlivě vybíráme. Záleží nám na oboustranné shodě v myšlence, jak dané území zhodnotit formou ideálního řešení
projektu. Typicky se jedná o projekty menšího až středního rozsahu. Náš kapitál
je samozřejmě vždy zajištěn pomocí zástavních práv k nemovitosti i obchodním
podílům. Tato fáze obvykle končí dosažením stavebního povolení, na spolupráci
ale zpravidla hledíme z dlouhodobého hlediska. U některých poskytnutých
akvizic následně pokračujeme jako aktivní partner v joint venture. Klient nám
tedy nemusí ihned vracet poskytnuté finance a dále se soustředí na realizaci
projektu, tedy jeho výstavby a následného prodeje nebo pronájmu. Při této
fázi spolupráce vždy držíme plnou kontrolu nad hlavními principy a průběhem ekonomického záměru. Vybíráme pouze partnery s vysokou přidanou hodnotou, kde vnímáme zkušenost a vidíme výsledky z historicky uskutečněných
transakcí.
Jak už jste řekl, Flatiron Capital je majetkově spřízněn se zakladateli investiční skupiny Miton, do jejíhož portfolia patří například online platformy pro
prodej nábytku Bonami a Biano. Propojujete tyto různorodé aktivity?
Flatiron Capital je společný projekt několika zakládajících členů Mitonu a Force
Capitalu. Logicky využíváme různých vazeb ve společnostech akcionářů, čímž
dokážeme lépe připravit produkt pro koncového klienta. Jedním z cílů je designovat a vybavit byty vzorovým nábytkem Bonami, do bytových domů zase
jednáme s dodavatelem energetického příslušenství, tedy se společností Rayo.
Finanční služby koncovým zákazníkům zajistí společnost CO Corporate.
Musím být kvalifikovaným investorem, abych se mohl zapojit do vašich projektů?
Na počátku letošního roku jsme připravili investiční program i pro běžné občany, nikoli jen velké investory. Vytvořili jsme dluhopisový program s pevným výnosem až 6,5 procenta. Naši investoři nesou nižší míru rizika oproti investici do
reálného vlastního odkupu nemovitosti, jelikož jsou jeho vklady použity maximálně na sedmdesát procent její hodnoty. Držitel dluhopisu je tak lépe chráněn
proti případným poklesům cen na realitním trhu a na rozdíl od fyzického vlastnictví nemovitosti odpadají veškeré starosti a náklady spojené s údržbou, daněmi, pojištěním a podobně. Majitel dluhopisu navíc dosahuje vyšších výnosů než
při fyzickém vlastnictví nemovitosti, například jejím pronájmem.
Když už jsme u pronájmů: český nemovitostní trh, především ten metropolitní, zažívá v tomto ohledu výrazný vzestup. Developeři se ale zatím do rezidenčních projektů určených k pronájmu až na výjimky nepouštějí. Je nutnost
následné správy objektů a pomalejší návratnost skutečně natolik podnikatelsky neatraktivní?
Souhlasím s růstovou tendencí nájemního bydlení, pražská metropole má
v tomto ohledu trh extrémně silný. Vnímám ovšem rozdílné strategie developerů a osobně vidím i dílčí změny v chování a přístupu směrem k dlouhodobému držení vybudovaných hodnot. Typicky u administrativních budov je to častá perspektivní strategie, ale i v případě rezidenčních nemovitostí je dlouhodobé vlastnictví považováno mezi developery za alternativu řešení případné krize.
Mohou tak z průběžných nájemních výnosů přečkat období, které není vhodné
pro prodeje, ale naopak zajímavé na akvizici nových lokalit. Očekáváme, že tržní
nájmy v Praze a velkých městech nadále porostou, proto vnímám příležitosti
i zde.

považuji nemovitost za dostatečně likvidní
hodnotu, trh s bydlením je v Česku velmi
silný. Naopak u investiční nemovitosti mě
vždy bude zajímat její výnos a z tohoto pohledu bych vždy čekal na správnou příležitost. Nemovitost je konzervativní investice, nečekejme dvouciferné zhodnocení.
Dokonce bych i tvrdil, že nákup nemovitosti za vlastní hotovost není zajímavá. Proto
je pro dosažení smysluplného výnosu klíčem nákup, jak se říká, na páku – například pomocí investičního nebo hypotečního
úvěru. Naspořenou hotovost je vhodné použít jako podíl vlastních zdrojů pro co možná
největší objem nakupovaných nemovitostí.
Při nízké ceně současných úvěrů se můžeme
bavit o tom, že je například hypotéka pro
nákup výnosové nemovitosti vlastně dobrá
investice.
Investiční skupina Force Capital se mimo
konzervativní oblasti, jako jsou finance
a development, zaměřuje i na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Plánujete integrovat výsledky této činnosti i do vašich developerských projektů?
Určitě ano. Ony k tomu částečně přispěly předpisy související s novou směrnicí
o energetické náročnosti budov, která požaduje, aby s rokem 2020 byly nové budovy v zemích Evropské unie hospodárnější. Jednotlivá řešení formou tepelných čerpadel, kotlů na pelety nebo solárních panelů jsou pro technologický tým Force Capital
již standard. U každého nového projektu je
pro nás energetická soběstačnost velké téma.

Jakou budoucnost predikujete českému realitnímu trhu pro příští dekádu?
Je správný okamžik pro nákup nemovitosti?
Osobně nevěřím v dramatický propad cen, ale v krátkodobém horizontu bych
už ani neočekával růst. Spíše to pojďme nazvat pozvolným přistáním, které regionálně může znamenat i mírný pokles. Ovšem Praha je v tomto ohledu velmi
specifická. Je zde dlouhodobě neuspokojena poptávka, vlivy složitého stavebního zákona a s tím spojený nízký počet nově stavěných bytů. To je, co se cen týče,
důvod spíše k optimismu. Navíc myslím, že ceny v Praze byly historicky velmi
podhodnocené, a proto nevnímám současný stav jako cenovou bublinu.
Je tedy správný okamžik k nákupu?
Zásadní rozdíl je v pohledu na účel nákupu nemovitosti, tedy jako investici,
nebo pro vlastní potřebu. U vlastního bydlení není na co čekat. Nákup řeší okamžitou potřebu bydlení a při využití nějaké formy účelového úvěru na bydlení
splácíme jistinu poskytnutého úvěru a tím i nemovitost. Navíc z dlouhodobého
pohledu je růst nemovitosti de facto jistý. V případě změny rodinné situace

Kdybyste byl dnes znovu na startu profesního
života a měl začít podnikat v roce 2020 takzvaně na zelené louce, jaký obor byste zvolil?
Láká mě toho hodně. Nelze přehlížet úspěchy českých digitálních projektů ve světě –
nakonec Miton patří mezi historicky nejlepší příklady, které český trh vyprodukoval. Je výzvou propojovat podnikání ve fyzickém a online světě, baví mě variabilita
našich investic. Člověk se časem vyprofiluje a věřím, že aktuálně dělám to, v čem jsem
dobrý a co mě především baví. To považuji za největší úspěch. Z toho pohledu bych
dnes obor neměnil. Prostřednictvím Flatiron Capital máme ambice posunout nemovitostní private equity na úroveň, jak ji
zdejší trh nezná. 
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