
 

12. března 2020 

Vážení investoři, 

Rádi bychom reagovali na dotazy ohledně vlivu aktuálních událostí na Český fond půdy. Netroufáme si 

odhadovat budoucí vývoj v bezprecedentní situaci, nicméně krátké zamyšlení nad možnými dopady již 

známých faktorů uvádíme níže: 

Potenciální dopady na zemědělství: 

• Případná vlna karantén by neměla ohrozit zemědělskou sezónu 2020. Ozimy jsou zaseté, osivo na 

jarní plodiny na skladě a traktorista uvnitř traktoru splňuje definici karantény. 

• Lze očekávat, že současná tendence obyvatelstva předzásobit se potravinami povede ke zvýšení cen 

potravin, které by mohlo zemědělcům se skladovacími kapacitami kompenzovat  horší hospodaření 

způsobené suchem minulých let.  

• Až 50 % nákladů moderní zemědělské výroby je přímo či nepřímo odvislých od cen ropy. Stávající 

nízké ceny ropy, pokud přetrvají, by tak měly podpořit ziskovost českého zemědělství. 

Potenciální dopady na trh půdy: 

• Produkční cyklus pro většinu komodit českého zemědělství je jeden rok, i proto dle našich zkušeností 

reagují ceny na trhu půdy na různé impulsy pozvolna a v dlouhém období. Podle ministerstva 

zemědělství v roce 2019 vzrostla produkce o 6 % a čistý důchod o 11 %. Pro prudkou cenovou 

korekci nevidíme důvod. 

• V reakci na ekonomické šoky způsobené koronavirem diskutují centrální banky další uvolnění 

monetární politky, např. formou snižování sazeb. Některé tak již učinily. Výnos nájemného ze 

zemědělské půdy se odvíjí od dlouhodobých smluv a není závislý na úrokových sazbách centrálních 

bank. Půda tak zůstává aktivem sice s malým, ale stále kladným výnosem. 

• Objemy obchodů na trhu s půdou se v posledních 2 letech snižovaly, zejména z důvodu malé 

nabídky. Většina drobných majitelů půdy neměla důvod prodávat, na vlastnictví půdy pohlíží jako na 

rezervu. Karantény a výpadky zaměstnaneckých příjmů mohou způsobit napjatou situaci v některých 

rodinných rozpočtech, což může ve druhé polovině roku zvýšit ochotu majitelů jednat o prodeji a pro 

investora tak přinést dobrou příležitost půdu koupit. 

• Ztráty a vysoká volatilita na akciových trzích připomínají investorům rizika s nimi spojená a zpravidla 

přinášejí odklon ke zlatu a nemovitostem. Korekce akciových trhů roku 2008 přinesla velké zvýšení 

zájmu investorů o půdu. 

• V rámci optimalizace portfolia fond čas od času nabízí vybrané nemovitosti k prodeji. Za posledních 

10 měsíců se podařilo uzavřít obchody jak se zájemci, kteří pozemky pořizují jako investici (17 

obchodů), tak se zemědělci (18 obchodů), a to za ceny, které pro fond představují zisk 25 % až 40 %. 

Tato zkušenost nám dává důvěru v očekávání, že ve střednědobém horizontu bude fond nadále 

investorům přinášet přiměřený výnos.  

Ostatní obvyklá rizika investice do půdy přetrvávají, jako např. nejistota ohledně nových pravidel EU pro 

zemědělské dotace nebo nové tržní regulace. 

S pozdravem, 

 

Marek Smýkal      Petr Hanák 

Český fond půdy 


