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Vážené investorky, vážení investoři,

tato pololetní zpráva o hospodaření Českého fondu půdy 
Vám přináší příznivé informace. Tržní ceny se v uplynulém 
roce dále držely rostoucího trendu z uplynulých let, v poslední
době podpořeného také nízkými úrokovými sazbami. 
Výrazný růst cen půdy se může zdát překvapující, vezmeme-li
v úvahu, že ceny zemědělských komodit se v roce 2015
výrazně snížily. Dle našeho názoru se ovšem jedná o do-
hánění toho, co české ceny půdy v růstu zanedbaly v před-
chozích letech. Podobně rostou sazby pachtovného. Výnos 
nájemného z nových nájemních smluv po zaplacení daně 
z nemovitostí činí přibližně 2,2 % ceny zemědělských po-
zemků. Mezi kupujícími nadále převládají zemědělské firmy, 
významně jsou ale také zastoupeni čeští finanční investoři. 

Fond k 31.10. 2015 zvýšil výnos od založení na 20,96 %, což 
odpovídá průměrnému ročnímu výnosu ve výši 16,69 %. 
Velikost fondu k tomuto datu činila 412 milionů korun, což         
z Českého fondu půdy činí s přehledem nejvýznamnější 
subjekt kolektivního investování zaměřeného na zemědělskou 
půdu v České republice. 

Mezi hlavní rizikové faktory pro dlouhodobé investice do půdy 
patří budoucí politika dotací v EU, pokles cen zemědělských 
komodit a nevyzpytatelnost silné zemědělské lobby obecně.

I když tak úspěšný rok jako byl ten minulý se z hlediska       
výnosu fondu jen těžko bude v nejbližší době opakovat,        
stále považujeme akcie Českého fondu půdy za velmi vhodnou 
formu uložení úspor za účelem dlouhodobého uchování jejich 
reálné hodnoty.

Na závěr bychom Vás rádi informovali, že fond obdržel ke své-
mu hospodaření od auditora, společnosti KPMG, výrok bez 
výhrad. Další zprávu o vývoji Českého fondu půdy můžete 
očekávat v průběhu června 2016.

Se srdečným pozdravem

Portfolio fondu k 31. 10. 2015

Klasifikace pozemků podle velikosti celků, do kterých mohou 
být začleněny

Zpráva o vývoji fondu listopad 2015 – duben 2016

Marek Smýkal
Předseda představenstva

Martin Burda
Člen představenstva



Důležité upozornění: Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje nabídkové memorandum. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje 
odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji fi nančních 
instrumentů. Rozhodnutí o investici může být učiněno pouze na základě aktuálního znění nabídkového memoranda. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou 
budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti.

www.fondpudy.cz„Kupujte půdu, už se nevyrábí.“ Mark Twain

Základní údaje o Českém fondu půdy

Cíl fondu
Cílem fondu je především ochrana reálné hodnoty prostředků investorů prostřednictvím investic do české zemědělské půdy.

Investiční strategie
Fond se zaměřuje na výkup kvalitních zemědělských pozemků, dnes především v Polabské nížině. Investiční strategie je 
založena nejen na nízkých výkupních cenách, ale také na schopnosti fondu postupnými nákupy pozemků od drobných majitelů 
vytvářet větší celky a dosahovat tak vyššího výnosu z pronájmu a vyšší efektivity při správě těchto pozemků.

Výnos a riziko 
Cílený výnos: minimálně 20 % za 5 let
Riziko: Konzervativní struktura portfolia skládajícího se pouze z kvalitní zemědělské půdy a hotovosti 
 na účtech fondu.
Likvidita: Pravidelná obchodní data fondu jsou stanovena na 30. 4. a 31. 10. 
Doba investice: minimálně 5 let

Základní informace o fondu
Název:  Český fond půdy; jediný podfond Český fond SICAV
Administrátor: Valetta Fund Services Limited
Regulátor: Maltese Financial Services Authority
Auditor: KPMG
Platební agent:  Conseq Investment Management, a.s.
Minimální investice: 3 500 000 Kč
Druhy akcií: Akumulační a dividendové
Denominace: CZK
Vstupní poplatek: 3 %
Poplatek za správu: 1 % p.a.
Podíl na zisku: 20 %
Výstupní poplatek: 0 %, po uplynutí minimální investiční doby 5 let
Ukončení investice:  V zájmu ochrany investorů zpětný odkup akcií s avízem 12 měsíců; mimořádný poplatek ve výši 20 %
 z hodnoty akcií pokud investor požádá o zpětný odkup akcií ve lhůtě kratší než 5 let o jejich zakoupení.

Důležité údaje o fondu (k 31.10.2015)
Celková hodnota majetku: 412,4 milionů Kč
Cena akumulační akcie:  1209,65 Kč
Cena dividendové akcie:  1191,18 Kč
Výnos od založení fondu:  20,96 %*

Průměrný roční výnos od založení: 16,69 % p.a.
Následující obchodní datum fondu:  30. 4. 2016

* Výnos je vypočítán od prvního obchodního dne fondu, 7. 8. 2014.

Vývoj ceny akcií fondu
Výnos fondu od prvního obchodního data 7. 8. 2014 do 31. 10. 2015 činí 20,96 %. Cena akumulačních akcií činí 1209,65 Kč, cena 
dividendových akcií, po výplatě dividendy ve výši 16 Kč na akcii, činí 1191,18 Kč. Průměrný roční výnos od založení Českého fondu 
půdy k 31. 10. 2015 dosáhl 16,69 % p.a.

Vývoj ceny akcií (Kč)
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výplata dividendy 16 Kč/na akcii

akumulační třída akcií; ISIN: MT7000011102
dividendová třída akcií; ISIN: MT7000011094


