
Vážení investoři,

V dubnu 2017 Český fond půdy úspěšně uzavřel třetí rok 
svého hospodaření. Za uplynulých 12 měsíců fond zhod-
notil vložené prostředky o 5,9 %, celkem tedy za 3 roky od 
založení v průměru 13,6 % p.a. Čistá aktiva fondu v květnu 
překročila 1,25 mld. Kč. Držitelům dividendové třídy akcií 
fond vyplatí dividendu ve výši 26 Kč na akcii.

Zisk českého zemědělství loni meziročně stoupl o 26 % pro-
cent na 20 miliard korun. Šlo o druhý nejlepší výsledek od 
roku 2000. I tento důvod udržuje poptávku po půdě nadále 
silnou, nabídka půdy od drobných majitelů však klesá a růst 
cen tedy pokračuje. Očekáváme, že rozptyl cen u uskuteč-
něných transakcí se bude pomalu snižovat a cena půdy 
bude postupně více odrážet kvalitu půdy a výši dotačních 
titulů pro dané katastrální území. V současnosti v portfoliu 
fondu výrazně převažují pozemky s vysokou bonitou.

Během posledních 6 měsíců se podařilo uzavřít 400 drob-
ných transakcí v součtu o výměře 350 hektarů a to zejména 
v Polabí, tedy v oblasti, kde je fond silně zastoupen. Díky 
této soustředěné a vytrvalé aktivitě stoupá koncentrace 
vlastněných pozemků, a nové nákupy tak zvyšují hodnotu 
celého portfolia. Připravujeme také směny pozemků větší-
ho rozsahu za účelem zhodnocení portfolia.

Fond průběžně inkasuje výnosy z pronájmu půdy od více 
než 300 zemědělských firem a rodinných farmářů. Případ-
né riziko platební neschopnosti farmářů je tedy široce roz-
loženo a neohrožuje hotovostní výnos fondu.

V červnu 2017 byl schválen majetkový vstup fondu do ze-
mědělské společnosti, která hospodaří na 1400 hektarech 
orné půdy v centrálním Polabí, transakce bude dokončena 
v průběhu léta. Očekáváme 3 přínosy tohoto kroku: rozší-
ření vyjednávacích možností fondu o alternativu vlastního 
hospodaření na vlastních pozemcích v regionu, financování 
investic na přesměrování zemědělské výroby do perspek-
tivních oborů a výkupy půdy s podporou hospodařící země-
dělské společnosti.

Díky novým investorům má fond k dispozici přiměřené 
množství hotovosti k realizaci dalších transakcí střední veli-
kosti. Vaše důvěra nás těší, další zprávu o vývoji fondu mů-
žete očekávat v prosinci 2017.

Se srdečným pozdravem

Rozdělení portfolia dle půdních typů

Zpráva o vývoji fondu červen 2017 – prosinec 2017

Marek Smýkal

předseda představenstva

Petr Hanák

člen představenstva
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Růst průměrné sazby sjednaného nájemného v Kč na hektar

Mapa pozemků je k nahlédnutí na adrese:  
http://www.fondpudy.cz/wp/wp-content/uploads/CFP-pozemky.htm
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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 finančních 
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. Doplňkovou 
investiční strategií jsou investice do zemědělského hospodaření a financování zemědělských subjektů.

Likvidita a riziko 
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
Doplňkové investice aktuálně nepřekračují 10% hodnoty portoflia.

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: Stanovy fondu vyžadují minimální investici ve výši 75 000 EUR nebo ekvivalentní částky.    
 Místní právní předpisy však mohou minimální částku investice stanovit vyšší.
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 od jejich zakoupení.

Důležité údaje o fondu k 30. 4. 2017
Celková hodnota majetku: 1,22 mld. Kč
Cena akumulační akcie:  1 415,24 Kč
Cena dividendové akcie:  1 314,69 Kč*
Výnos od založení fondu:  41,15 % **
Průměrný roční výnos od založení: 13,6 % p.a.**
Následující obchodní datum fondu:  31. 10. 2017

** Po nároku na dividendu 26 Kč na akcii k 30. 4. 2017.
** Výnos je vypočítán od prvního obchodního dne fondu, 7. 8. 2014,
 pro akumulační akcie fondu.

Vývoj ceny akcií fondu
Výnos fondu od prvního obchodního data 7. 8. 2014 do 30.4. 2017 činí 41,15 %. Cena akumulačních akcií činí 1 415,24 Kč, cena 
dividendových akcií, po zohlednění nároku na dividendu ve výši 26 Kč na akcii, činí 1 314,69 Kč. Průměrný roční výnos od založení 
Českého fondu půdy k 31. 10. 2017 dosáhl 13,6 % p. a.

Vývoj ceny akcií (Kč)
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akumulační třída akcií; ISIN: MT7000011102
dividendová třída akcií; ISIN: MT7000011094


