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Zalesňovací investiční certifikát 
Pro udržitelnou budoucnost 2027

Představujeme
Klient má prostřednictvím investice do tohoto investičního nástroje možnost participovat na vývoji široce diverzifikovaného indexu Solactive Sustainable Development Goals 
World RC 8 EUR.

Vaše stromy vytvoří lesy pro budoucnost
Za každých investovaných 1 000 EUR (ekvivalent v CZK) do tohoto produktu je vysazen 1 strom na území České republiky. 

Chytré zalesňování je navrácení rozmanitých stromů zpět do přírody, do míst jejich dřívějšího výskytu i do naprosto nových 
míst. Je to levný způsob jak dosáhnout na „služby“, které nám příroda poskytuje zadarmo.

 Boj proti změně klimatu a omezení sucha.

 Zachytávání CO
2
 a produkce kyslíku.

 Posílení biologické rozmanitosti a lokální ekonomiky.

 Rychle viditelné změny, v řadu jednotek let. 

Více informací k aktivitě zalesňování vám poskytne váš privátní bankéř.

Možnosti výnosu
Investiční certifikát bude splacen v Den expirace následovně:

1. bude-li výkonnost indexu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR vyšší než 1, bude splacena Nominální hodnota navýšená o 80% podíl na růstu 
hodnoty indexu, maximálně však o 32 %,

2. nebude-li výkonnost indexu vyšší než 1, bude splacena Nominální hodnota.

Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na stranách 6 a 7.

Pro koho je investiční certifikát vhodný?
Investiční certifikát je určen pro klienty s investičním profilem: 
Velmi opatrný a vyšší.

Pokud máte jiný investiční profil a využíváte portfoliový způsob investičního 
poradenství, tento produkt pro vás může být vhodný jako součást portfolia 
finančních produktů. Pro více informací se obraťte na svého privátního 
bankéře.

Produktové skóre:

1 2 3 4 5 6 7

velmi opatrný opatrný odvážný velmi odvážný

Popis Produktového skóre naleznete na straně 6 v části Upozornění na rizika.

Emitent nevyjadřuje ve vztahu k uvedeným indexům jakékoliv investiční doporučení.

Možné scénáře vývoje
Jedná se o různé varianty možného vývoje hodnoty certifikátu v závislosti na vývoji podkladových aktiv. Jednotlivé scénáře neslouží jako ukazatel skutečné budoucí 
výkonnosti a výnos je podmíněn pozitivním vývojem hodnoty podkladového aktiva, jehož hodnota může v průběhu investice kolísat. V případě, že dojde k růstu 
úrokových sazeb, cena Investičního certifikátu může klesnout i pod cenu, za kterou klient tento Investiční certifikát nakoupil. 
 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
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Scénář 1:

Vyplaceno 100 % v roce 2027

Rok 2027

Hodnota indexu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR 79,09

Výplata 100 %

Scénář 2:

Vyplaceno 112,50 % v roce 2027

Rok 2027

Hodnota indexu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR 115,63

Výplata 112,50 %

Scénář 3:

Vyplaceno 101,27 % v roce 2027

Rok 2027

Hodnota indexu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR 101,59

Výplata 101,27 %

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 3, 4, 5, 6 a 7.
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Grafické znázornění výplaty při splatnosti v návaznosti na hodnotu podkladového aktiva

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 4, 5, 6 a 7.

Parametry

Emitent Československá obchodní banka, a. s. („ČSOB“)

Investiční certifikáty (dále jen „Investiční certifikáty“) budou či jsou vydány na základě základního prospektu pro 
nabídkový program investičních certifikátů schválený Českou národní bankou dne 27. 5. 2021 (dále jen „Základní 
prospekt“), jehož součástí jsou společné emisní podmínky, včetně případných dodatků k prospektu, a emisního 
dodatku vypracovaného pro tuto emisi. Tyto dokumenty jsou či budou uveřejněny na internetových stránkách ČSOB 
(www.csob.cz/portal/o-csob/povinne-uverejnovane-informace/emise-cennych-papiru/investicni-certifikaty).

Rating Emitenta S&P A+ 
Moody’s A1

ISIN CZ0000303300

Měna emise CZK

Nominální hodnota 10 000 CZK

Minimální objem nákupu 500 000 CZK

Cena 100 % Nominální hodnoty

Poplatek za provedení nákupního pokynu 1 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených Investičních certifikátů, při investici 1 000 000 CZK bude poplatek činit 
10 000 CZK

Poplatek za provedení prodejního pokynu 0 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených Investičních certifikátů

Ostatní náklady (mimo poplatky) 0 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených Investičních certifikátů

Poplatky za Custody služby 0 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených Investičních certifikátů

Dopad nákladů do výnosnosti Dopad do výnosnosti je 1 %, při Investici 1 000 000 CZK bude dopad v hodnotě 10 000 CZK

Upisovací období 14. 6. – 30. 7. 2021

Datum emise 4. 8. 2021

Den expirace 4. 8. 2027

Dny stanovení Počáteční hodnoty indexu 4. 8. 2021, 5. 8. 2021, 6. 8. 2021, 10. 8. 2021, 11. 8. 2021 

Dny stanovení Zavěrečné hodnoty indexu 23. 6. 2027, 24. 6. 2027, 25. 6. 2027, 28. 6. 2027, 29. 6. 2027 

Počáteční hodnota indexu Stanovena jako prostý aritmetický průměr Oficiálních uzavíracích hodnot Indexu (Closing level) platných a zveřejněných 
v systému Bloomberg <SOGOALEU Index> ve Dnech stanovení Počáteční hodnoty Indexu

Závěrečná hodnota indexu Stanovena jako prostý aritmetický průměr Oficiálních uzavíracích hodnot Indexu (Closing level) platných a zveřejněných 
v systému Bloomberg <SOGOALEU Index> ve Dnech stanovení Konečné hodnoty Indexu 

Index Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR (Bloomberg <SOGOALEU Index>)

Strategie indexu je založena primárně na výběru společností s ohledem na 17 Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDG) 
stanovených Organizací spojených národů. Těchto 17 cílů udržitelného rozvoje platí pro celý svět a zaměřují se na boj 
proti chudobě, ochranu planety a zajištění prosperity pro všechny. Při výběru společností dle SDG je využita expertíza 
nezávislé agentury Vigeo Eiris. Vigeo Eiris hodnotí kritéria v oblasti životního prostředí, sociální politiky a způsobu 
řízení společnosti a příspěvek každé společnosti k Cílům udržitelného rozvoje. Z výběru jsou vyloučeny společnosti 
z nepřijatelných sektorů a znečišťovatelé bez strategie snižování znečištění.

Mechanismus indexu po hodnocení SDG:

•	 Likviditní	faktor:	průměrný	denní	objem	přes	10	mil.	EUR.
•	 Geografický	faktor:	 minimálně	10	%	a	maximálně	50	%	z	jedné	oblasti	z	Ameriky,	Evropy	a	Asie.
•	 Sektorový	faktor:	maximálně	25	%	z	jednoho	sektoru.
•	 Výběr	50	společností	s	nejnižší	volatilitou.
•	 Společnosti	mají	rovnoměrné	zastoupení	v	indexu.

0 Hodnota indexu v % Počáteční hodnoty indexu

Výplata v Den Expirace v %  
Nominální hodnoty

100 %

100 %

132 %

140 %

https://www.csob.cz/portal/o-csob/povinne-uverejnovane-informace/emise-cennych-papiru/investicni-certifikaty
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•	 Index	zahrnuje	skutečnou	výši	dividend	a	automaticky	odečítá	fixní	3	%	ročně.
•	 Složení	indexu	je	revidováno	jednou	ročně.
•	 Index	aplikuje	mechanismus	řízení	kolísavosti	indexu	(volatilita)	na	úrovni	8	%.	Pokud	volatilita	vzroste	nad	8	%,	

sníží se riziková složka indexu a naopak.

Index obsahuje 50 společností z celého světa.

Internetový odkaz: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA2M49#detail

Složení indexu k 10. 6. 2021

Název Ticker Název Ticker

A2A SPA A2A IM CARREFOUR SA CA FP

FUJI ELECTRIC (FUJI ELEC HLDGS) 6504 JT VIVENDI SA VIV FP

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCAB SS LION CORP 4912 JT

STORA ENSO OYJ STERV FH AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK UN

BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMI IT TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 JT

CVS HEALTH CORP CVS UN ROCHE HOLDING AG ROG SE

ENEL SPA ENEL IM NOVO NORDISK A/S NOVOB DC

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA EDP PL BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY UN

CAPITALAND LTD CAPL SP COLGATE-PALMOLIVE CO CL CL UN

RELX PLC REL LN HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK

KEPPEL CORP LTD KEP SP FORTIS INC FTS CT

SAP SE SAP GY DANAHER CORP DHR UN

DANONE SA BN FP WOLTERS KLUWER WKL NA

MTR CORPORATION LTD 66 HK RED ELECTRICA CORP SA REE SQ

KYUSHU RAILWAY COMPANY 9142 JT SEVERN TRENT PLC SVT LN

KYOWA KIRIN CO LTD 4151 JT DIGITAL REALTY TRUST INC DLR UN

NOVARTIS AG NOVN SE DAI NIPPON PRINTING CO 7912 JT

TERUMO CORP 4543 JT PENNON GROUP PLC PNN LN

UNITED UTILITIES PLC UU/ LN ONO PHARMACEUTICAL CO 4528 JT

L OREAL SA OR FP AVANGRID INC AGR UN

COLOPLAST AS COLOB DC UNICHARM CORP 8113 JT

HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 HK CONSOLIDATED EDISON ED UN

SECOM CO LTD 9735 JT FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME GY

KNORR-BREMSE AG KBX GY SANTEN PHARMACEUTICAL CO 4536 JT

ORSTED A/S ORSTED DC CS FP AXA SA

Zdravotnictví 27 %IT 4 %

Běžná spotřeba 12 %

Průmysl 14 %
Utility 24 %

Finance 8 %

Sektorové rozložení: 

Cyklická/Dlouhodobá spotřeba 2 %Materiály 4 %

Telekomunikace 4 %

USA 16 %

Japonsko 22 %

Čína 10 %

Německo 6 %

Hongkong 6 %

Dánsko 6 % Francie 8 %

Spojené Království 4 %

Spojené Království 4 %

Regionální rozložení: 

Austálie 2 % Dánsko 1 %

Japonsko 2 %

Francie 3 %

Hong Kong 1 %

Nizozemsko 1 %

Švýcarsko 3 %

Velká Británie 8 %

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 3, 5, 6 a 7.

https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA2M49#detail
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Výkonnost indexu Je stanovena dle následujícího vzorce:

kde 

 : prostý aritmetický průměr Oficiálních uzavíracích hodnot Indexu (Closing level) platných a zveřejněných 
v systému Bloomberg <SOGOALEU Index> ve Dnech stanovení Počáteční hodnoty Indexu

kde

 : prostý aritmetický průměr Oficiálních uzavíracích hodnot Indexu (Closing level) platných a zveřejněných 
v systému Bloomberg <SOGOALEU Index> ve Dnech stanovení Závěrečné hodnoty Indexu.

Participace v případě růstu Indexu 
nad Počáteční hodnotu Indexu

80 %

Maximum pro Bonus 32 %

Minimální Výplata z Investičního certifikátu 
v Den expirace

100 % Nominální hodnoty

Výplata z Investičního certifikátu v Den 
expirace

Investiční certifikát bude splacen v Den expirace: 

Pokud bude Výkonnost indexu
f
 vyšší než 1, bude splacena Nominální hodnota navýšená dle vzorce:

Pokud bude Výkonnost indexu nižší nebo rovna 1, bude splaceno 100 % Nominální hodnoty.

Vývoj podkladového indexu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR od roku 
2010 do současnosti

Zdroj: Bloomberg. Údaje uvedené v grafu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Likvidita
Denní likviditu a sekundární trh bude zajišťovat za normálních tržních podmínek Československá obchodní banka, a. s. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, 
je možné, že nebude možno Investiční certifikát odprodat před splatností. Cenové rozpětí po úpisu (klientské rozpětí) činí 2 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených 
Investičních certifikátů, při Investici 1 000 000 CZK by hodnota cenového rozpětí činila 20 000 CZK.

Zdanění
Tento Investiční certifikát je převoditelný investiční cenný papír. Jelikož Investiční certifikát není dluhopisem ani akcií (nebo jiným účastnickým cenným papírem), tak z něj 
neplyne úrokový výnos nebo podíl na zisku společnosti. Jedná se o nepojmenovaný cenný papír, z něhož plyne povinnost emitenta vrátit při splatnosti předem definovanou 
částku s případným bonusem, který se odvíjí od vývoje ceny podkladového aktiva, na které je certifikát navázán.

Příjmy z Investičního certifikátu nejsou zdaněny konečnou srážkovou daní, za zdanění těchto příjmů je odpovědný klient. Příjmem z Investičního certifikátu se rozumí jeho 
částka vyplacená v Den expirace nebo cena, za kterou klient certifikát prodá.

Zdanitelné příjmy z obdržené částky v Den expirace
Zdanitelným příjmem klienta je rozdíl mezi částkou obdrženou v Den expirace a cenou jeho pořízení.

Zdanitelné příjmy při prodeji Investičního certifikátu klientem fyzickou osobou nepodnikatelem, který je zároveň českým daňovým rezidentem
Zdanitelným příjmem z prodeje Investičního certifikátu je rozdíl mezi cenou jeho nákupu a prodeje Investičního certifikátu, jestliže mezi jeho nákupem a prodejem uběhla 
lhůta kratší než tři roky (platí obecně pro cenné papíry nakoupené 1. 1. 2014 a později), ledaže úhrn příjmů (nikoli jen zisk) z prodeje všech cenných papírů klienta a příjmy 
z podílů klienta připadající na podílový list při zrušení podílového fondu nepřesáhnou ve zdaňovacím období 100 000 Kč.

Upozorňujeme, že zdanění příjmů jednotlivých klientů se řídí aktuálně účinnými daňovými předpisy, závisí na osobních poměrech klientů a může se měnit.

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 3, 4, 6 a 7.
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Upozornění na rizika
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena a zaručeny nejsou ani předpokládané 
nebo možné výnosy. To znamená, že hrozí ztráta i celé investice. Každá investice obsahuje riziko odvíjející se od jejího charakteru. Konkrétní míra rizika spočívající 
především v možném kolísání hodnoty cenného papíru, případně i pod investovanou částku, se odvíjí od typu cenného papíru.

Mezi významná rizika tohoto investičního nástroje patří:

Riziko ztráty části nebo celé investice:
Investiční certifikáty jsou vysoce rizikové investiční nástroje. Při investování do Investičních certifikátů mohou investoři přijít o celou svou investici nebo její 
část. Konečná výhodnost či nevýhodnost této transakce pro investora může být ovlivněna tržním rizikem, zejména náhlými změnami hodnot směnných kurzů, 
úrokových sazeb či jiných podkladových aktiv.

Kreditní riziko:
Riziko, že emitent, tedy ČSOB nebude schopen plnit své závazky. Toto může být způsobeno například jeho špatnou finanční situací nebo hrozbou či zahájením 
insolvenčního řízení.

Riziko likvidity:
Riziko, kdy investiční nástroj může být obtížné zobchodovat za přijatelnou cenu (před maturitou/expirací), resp. kdy je obtížné daný instrument zobchodovat 
za jakoukoliv cenu.

Úrokové riziko:
Riziko, kdy hodnota investice nebo investičního nástroje je ovlivněna pohyby úrokové sazby.

Rizika spojená s vnějšími vlivy:
Riziko, kdy hodnota investice nebo investičního nástroje je ovlivněna vnějšími vlivy, jako např. daňovým režimem nebo ekonomickým, finančním a politickým 
vývojem, které mohou mít materiální dopad na výkonnost podkladového aktiva nebo investice jako takové.

Ostatní rizika:
Potencionální investoři by zejména vzhledem k úzce zaměřenému podkladovému aktivu skládajícího se z akcií společností snadno ovlivnitelných vývojem 
hospodářského cyklu nebo vývojem vymezeného odvětví měli investovat do certifikátu až poté, co posoudili podmínky certifikátu a směr, načasování a rozsah 
možných budoucích změn v hodnotě nebo úrovni podkladového aktiva. Současný výskyt dvou nebo více událostí, na které se upozorňuje v těchto rizikových 
faktorech, může mít společný nebo složený účinek, takže je obtížné předpovídat nebo poskytovat jakékoliv ujištění, co se týče celkového dopadu takových událostí 
na hodnotu certifikátu nebo jeho výnos.

Více informací o rizicích spojených s produkty finančních trhů a klasifikací jednotlivých produktů najdete na adrese www.csob.cz/mifid. 

Produktové skóre:
2 na stupnici od 1 (nízké) do 7 (vysoké).

Produktové skóre umožňuje srovnání spořících a investičních produktů ze skupiny KBC. Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky (ochranu 
kapitálu, úvěrové ratingy, alokaci aktiv, expozici s cizími měnami a likviditu). Investoři budou informováni o aktuálním Produktovém skóre produktu prostřednictvím 
výpisu z majetkového účtu.

Detailní informace o významu Produktového skóre, způsobu jeho výpočtu a aktualizaci naleznete na www.csob.cz/portal/documents/10710/531853/Fondy_
produktove_skore.pdf.

Sdělení klíčových informací poskytované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se 
strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (nařízení PRIIPs) obsahuje souhrnný ukazatel rizika (SRI), jehož výpočet 
je stanoven v uvedeném Nařízení a umožňuje srovnání stejného produktu od různých účastníků trhu. Ukazatel SRI se může lišit od Produktového skóre počítaném 
dle interní metodiky skupiny KBC. 

Upozornění
Tento materiál vydává Československá obchodní banka, a. s., jako informaci o investičních nástrojích. Veškeré informace jsou poskytnuty za předpokladu, že budou využity 
pouze vámi. Každému zájemci doporučujeme provést vlastní zhodnocení a analýzu každého investičního nástroje. Rovněž nemůžeme zaručit přesnost ocenění či jeho 
vhodnost pro vaše účetní či jiné účely. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Investiční certifikáty jsou sofistikovaným investičním produktem.

Československá obchodní banka, a. s., vás upozorňuje na skutečnost, že při obstarání koupě tohoto cenného papíru může být ve střetu zájmů, neboť emitentem tohoto 
cenného papíru je Československá obchodní banka, a. s., a stanovuje tržní cenu tohoto cenného papíru.

Tento materiál není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou 
podle § 1780 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Informace uvedené v tomto dokumentu se vztahují k datu jeho vypracování, tj. 10. 6. 2021, není-li výslovně v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Investiční certifikáty ČSOB mohou ve srovnání s běžnými bankovními vklady dosahovat významně vyšší výnos. Ten je za určitých okolností vyvážen rizikem možné ztráty 
z investované částky, která se v krajním případě může rovnat celé investici. Na rozdíl od bankovních vkladů se na investované prostředky do Investičních Certifikátů 
nevztahuje systém pojištění vkladů.

Československá obchodní banka, a. s., podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných 
retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (nařízení PRIIPs) poskytuje klientovi k uvedenému produktu sdělení klíčových informací, které je 
od prvního dne úpisu k dispozici na internetové stránce https://www.csob.cz/portal/o-csob/povinne-uverejnovane-informace/priips, v Investičním portále u daného produktu 
v sekci „obchodování – certifikáty“ a vždy také u bankéře klienta. Tvůrcem uvedeného produktu je Československá obchodní banka, a. s. Více informací lze nalézt na její 
internetové stránce www.csob.cz.

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

http://www.csob.cz/mifid
http://www.csob.cz/portal/documents/10710/531853/Fondy_produktove_skore.pdf
http://www.csob.cz/portal/documents/10710/531853/Fondy_produktove_skore.pdf
https://www.csob.cz/portal/o-csob/povinne-uverejnovane-informace/priips
https://www.csob.cz
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Bližší informace o organizačních a administrativních opatřeních přijatých k řízení potenciálních střetů zájmů při poskytování investičních služeb a k zamezení jejich vlivu 
na zájmy svých klientů, a popisy činností, které takto ČSOB řídí, jsou popsány v dokumentu „Přístup ČSOB k omezování střetů zájmů při poskytování investičních služeb“, 
který je k dispozici na internetové stránce www.csob.cz/portal/documents/10710/531853/mifid-omezovani-stretu-zajmu.pdf.

Klient prohlašuje, že obdržel od Československé obchodní banky, a. s., tento popis investičního nástroje, sdělení klíčových informací a je si vědom skutečnosti, že v případě 
jakýchkoliv nejasností či pochybností souvisejících s charakteristikou, podmínkami, chováním či riziky tohoto investičního nástroje se mohl dotázat svého privátního bankéře.

Klient bere na vědomí, že je v diskreci Emitenta od emise zcela nebo částečně bez náhrady upustit, a prohlašuje, že případný pokyn na nákup Investičního certifikátu učiní 
s tímto vědomím. Emitent bude klienta o upuštění od emise informovat. Převýší-li objednávky celkový objem emise, tak klient souhlasí, že je Emitent bude poměrně krátit 
a zaokrouhlovat dolů.

Klient dále prohlašuje, že se před učiněním pokynu na nákup Investičního certifikátu seznámí s prospektem k Investičním certifikátům ve znění případných dodatků.

V návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci klient prohlašuje, že zcela rozumí charakteristice, podmínkám, chování i rizikům tohoto investičního 
nástroje.

Datum podpisu: Podpis klienta

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B: XXXVI, vložka 46.

http://www.csob.cz/portal/documents/10710/531853/mifid-omezovani-stretu-zajmu.pdf

