
Zpráva o stavu 
skupiny FGV 

k 23. 3. 2020



Vážení obchodní partneři, 

dnes žijeme ve velmi rychlé a proměnlivé době, která sebou nese náročné situace, jako je třeba ta, co dnes 
prožívá celý svět a dotýká se i nás osobně. Proto bychom Vás chtěli potěšit alespoň dobrou zprávou o 
stavu vašich vložených prostředků do našich projektů.

Úvodem bych vám chtěl poděkovat za projevenou důvěru. A ubezpečit Vás, že celá skupina je v dobré 
finanční kondici a rozložení investic do jednotlivých odvětví se ukázalo v této době jako velmi dobré. 

Věřím, že společně projdeme touto těžkou a nejistou dobou dobře a FGV Investment a.s. ochrání náš i váš 
vložený kapitál. 

Níže je popsán stav jednotlivých projektů.
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Oblast energetika
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AZ Energies s.r.o.

Kvůli přebytku plynu v Evropě, mírné zimě a vypuknutí pandemie koronaviru výrazně klesly nákupní 
ceny plynu. Ceny elektrické energie klesly také, a to v důsledku očekávání ekonomického zpomalení po 
odeznění pandemie. Další pokles výrobních a nákupních cen elektrické energie očekáváme po propadu 
cen emisních povolenek, a to taktéž v důsledku snížení průmyslové výroby způsobené ochlazením 
ekonomiky.

AZ Energie s.r.o. díky nastavení svých krátkých nákupů dnes nakupuje za velmi dobré ceny na denním 
trhu s komoditami. Čímž dosahujeme lepší marže, než bylo očekáváno. Proto jsme rozhodli, že nákupy 
budeme dále držet na denní bázi, a to do doznění pandemie a jejích následků. Až se bude jevit, že se 
průmysl opět rozjíždí, uzavřeme nákupní pozice do konce roku 2022. Čímž si zafixujeme marže na další 
dvouleté období.

Vzhledem k tomu, že očekáváme zhoršení platební morálky zákazníků, a to v důsledku výpadku 
zaměstnání či delšího pobytu v karanténě, budou peníze vydělané navíc, použity na případné doplnění 
cash flow společnosti a pokrytí ztrát z odpojených zákazníků pro neplacení.
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Nemovitosti
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Dlouhodobé pronájmy

Byty  - lokality Pardubický a Královehradecký kraj

Této oblasti se zatím stav v zemi nijak nedotkl. S nájemníky jsme v kontaktu a monitorujeme jejich 
ekonomickou situaci. 

I zde jsme připravení jim vyjít vstříc s odložením splátek nájmu, pokud by se jejich situace v důsledku 
vzniklé situace na nějaké období zhoršila.
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Výrobní a skladovací hala Dubany

Tato nemovitost byla začátkem roku prodána společnosti GODBAU s.r.o., která pro nás realizuje 
výstavbu v Pardubickém kraji.
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Soukromá mateřská škola Veselá opička s.r.o.

Budova školy byla odprodaná provozovateli Veselá opička s.r.o., která část kupní ceny získala z dotace a 
zbytek nám splácí. Tím že je školka soukromá, tak nadále zůstává otevřena a je plně obsazena. Pomáhá tak 
rodinám, aby mohli chodit i za dané situace dále do svých zaměstnání.

http://www.vesela-opicka.cz/
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Apartmány FGV

Toho projektu se pandemie dotkla. Z nařízení vlády jsme museli zrušit všechny dané rezervace. Věříme, 
že stát bude ušlé zisky kompenzovat, jak vláda slíbila. Připravili jsme již žádost o kompenzaci nákladů a 
ušlého zisku. Tuto žádost musíme podat nejpozději do září 2020. Podání a vymáhání náhrady od státu 
bude za společnost FGV Správa nemovitostí s.r.o. řešit naše právní zastoupení Plavec & Partners.

https://www.ppak.cz/

https://pecapartmany.cz/

https://apartmanypardubice.com/
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Dům 1 Dubany 4 390 000 Kč
Dům 2 Dubany 4 430 000 Kč
Dům 3 Dubany 5 490 000 Kč
Dům 1 Počáply 4 390 000 Kč
Dům 2 Počáply 4 590 000 Kč
Dům 3 Počáply 4 590 000 Kč
Dům 4 Počáply 4 890 000 Kč
Dům 1 Kočí 5 390 000 Kč
Dům 1 Ředice
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Výstavba rodinných domů

Na všech našich staveništích se nadále plně pracuje a dodávky stavebního materiálu nebyly vládním 
nařízením pro nás jako právnické osoby omezeny. Vyvinuli jsme teď co nejvyšší úsilí, aby projekty byly 
dostavěny a zkolaudovány do konce letošního léta. Abychom byli připraveni na budoucí vývoj ekonomiky 
a dění v České Republice. Podle daného vývoje, budeme dále volit strategii výstavby či dlouhodobých 
pronájmů. 

Prodané domy přinesou rychlou likviditu, zhodnocení a návratnost investovaných peněz. Dlouhodobé 
pronájmy sebou nesou výraznou daňovou úsporu při držení nemovitostí a výnosy z nájmů.

FGV rodinné domy

V tomto projektu je většina domů prodaná. V současné době máme rozestavěno nebo dokončujeme 
celkem 5 domů, a to převážně v Chrudimi. O prodej domů se nebojíme. Od října 2020 bude posílena 
posádka 43. výsadkového praporu Chrudim o tisíc mužů. V Chrudimi nebude dostatečná kapacita nového 
bydlení. Cenová hladina bytů a domů je v Chrudimi vysoká a přesto zde nejsou volné domy a byty na 
prodej.

https://pardubice.rozhlas.cz/v-chrudimi-se-rodi-uderna-pest-ceske-armady-vysadkovy-pluk-bude-mit-
pres-tisic-8002893

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/kde-bude-bydlet-tisic-vojaku-vznikajiciho-pluku

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/dolni-redice-dolni-
redice-/108973660#img=0&fullscreen=false

Prodáno

Prodáno
Prodáno
Prodáno
Prodáno
Prodáno
Prodáno

Volné

Dům 2 Ředice 5 190 000 Kč
Dům 3 Ředice 5 190 000 Kč
Dům 1 Chrudim 4 590 000 Kč
Dům 2 Chrudim 4 590 000 Kč
Dům 3 Chrudim 4 590 000 Kč Ve výstavbě

Ve výstavbě
Ve výstavbě
Ve výstavbě
Ve výstavbě

5 190 000 Kč Prodáno



Fuerta řadové rodinné domy

Tyto domy budou kolaudovány duben, květen 2020. Jsou v dokončovací fázi a téměř 

vyprodané. Z 9 postavených a skoro dokončených domů je jich 6 prodáno, což stačí na pokrytí 

návratu celé investice do projektu vložené.

V případě silného zpomalení ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti a menší šance klientů na 

dosažení na hypotéky, bude zbytek domů pronajat a zainvestované peníze budou přinášet výnos 

z nájmů. Po odeznění recese a zlepšení situace, půjdou domy opět do prodeje.

http://www.fuerta.cz/

Výnos z investovaných prostředků v této oblasti pro FGV Investment a.s. je 14 % p.a.
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Doubravčice dvojdomy

V tomto projektu je 1 dům prodán a 8 domů v rezervaci. Z toho 4 lidé mají schválené hypotéky. 

V případě silného zpomalení ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti a menší šance klientů na 
dosažení na hypotéky, bude zbytek domů pronajat a zainvestované peníze budou přinášet výnos 
z nájmů. Po odeznění recese a zlepšení situace, půjdou domy opět do prodeje.

https://bydlenidoubravcice.cz/

Dům 1 Doubravčice 4 890 000 Kč
Dům 2 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 3 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 4 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 5 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 6 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 7 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 8 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 9 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 10 Doubravčice 5 290 000 Kč
Dům 11 Doubravčice 5 590 000 Kč
Dům 12 Doubravčice 5 590 000 Kč
Dům 13 Doubravčice 5 590 000 Kč
Dům 14 Doubravčice 5 690 000 Kč
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Volné
Volné

Rezervace
Volné

Rezervace
Volné

Prodáno
Rezervace

Rezervace
Rezervace

Rezervace
Rezervace

Rezervace
Volné



RD Morava

Teto projekt je rozdělený na 2 etapy. Na 7 domu v Hukvaldech a 6 domů v Krmelíně. V první etapě 
Hukvaldy je jeden dům dokončen a je v prodeji. A dalších 6 domů je ve výstavbě. Dokončení výstavby 
je plánované během letošního roku.  Pokud se domy neprodají, dáme je do pronájmu. Druhou etapu 
Krmelín jsme měli zahajovat teď na jaře. Ale se zahájením výstavby počkáme, jak se vyvine situace 
v České Republice po skončení pandemie. 

http://rdmorava.cz/

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/hukvaldy--/2697784924#img=0&fullscreen=false
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RD Světlovská

V letošním roce pravděpodobně do září  bude získané stavební povolení na celou výstavbu. Pokud 
ekonomika České Republiky upadne do recese v důsledku pandemie koronaviru, nebude v letošním 
roce výstavba zahájena. Díky vyřízení stavebního povolení, můžeme zahájit výstavbu kdykoli 
v následujících letech. Budeme jednat dle dané situace. 

Jedná se o  14 stavebních parcel v obci Krmelín u Ostravy. Na těchto pozemcích budeme realizovat 
výstavbu rodinných řadových domů a samostatně stojících rodinných domu. 8 rodinných domů a dva 
dvojdomky, bydlení tedy pro 12 rodin. Tyto domy budou ideálním bydlením v blízkosti Ostravy.
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RD Stolany

V letošním roce pravděpodobně závěr roku bude získané stavební povolení na celou výstavbu. 

Zde bude situace možná jiná, než v celé České Republice, a to díky nové posádce 43. výsadkového 
praporu Chrudim, která bude navýšena o tisíc mužů. Lokalita je blízko Chrudimi a platy vojáků české 
armády pravděpodobně nebudou ovlivněny recesí. Tedy poptávka po bydlení zde může být i v recesi. 
Dle situace v této lokalitě Chrudimska zvážíme možnou výstavbu i v případě, že na ostatních místech 
bude výstavba posunuta na budoucí období.

Jedná se 12 stavebních parcel v obci Stolany v Pardubickém kraji kousek od Chrudimi. Na těchto 
pozemcích budeme realizovat výstavbu samostatně stojících rodinných domu. Bydlení tedy bude pro 
12 rodin. Tyto domy budou ideálním bydlením v blízkosti Pardubic a Chrudimi.
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Apartmány v Peci pod Sněžkou 2

Apartmány jsou těsně před dokončením. Dokončeny budou letos na podzim.

Celkově z 5 apartmánů byly 2 prodané a 3 si necháme jako investici do dlouhodobého majetku 
společnosti. Jejich kapacitu budeme pronajímat. Apartmány budou dokončeny na podzim letošního 
roku a budou připraveny na zimní sezónu 2020.

Díky vysoké cenové hladině v Peci pod Sněžkou, která se dnes pohybuje při prodeji na 180 000 Kč za 
1m2 obytné plochy, tento projekt nebudeme pozastavovat a budeme na něj vydávat novou emisi 
dluhopisů. Po skončení pandemie se očekává menší chuť lidí cestovat za hranice, a to přinese ještě 
větší vytíženost českých rekreačních destinací.
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Projekt Levny.cz

Jako nový projekt jsme spustili projekt internetového srovnávače elektřiny a plynu, pojištění a investic. 
Což se v této době ukázalo jako skvělý tah. Dnes, kdy je rozumné se potkávat s co nejmenším počtem lidí,  
jsme schopní získávat nové klienty, a to on-line. Díky tomu se nám nezastavil prodej a získávaní nových 
zákazníků v energetice a financích.

https://levny.cz/



Pravda Capital SICAV p.l.c.

Kvůli pandemii koronaviru se propadly kapitálové trhy až o 30%  a ještě stále padají. Náš odhad je, že dno 
by mohlo být kolem 50% propadu trhů. Viz článek níže. Zlevnily se tak ceny akcií. 

Strategie Pravda Capital díky short pozicím neutrpěla tak velký propad. Zde budeme vyčkávat na konec 
pandemie a vyhlížet dno trhu. Pak navýšíme svoji long pozici a věříme, že po návratu trhu výrazně 
zhodnotíme naše investice.

https://pravda.eu/cs/investice-v-krizi/

https://pravda.eu/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-srazi-trhy-tak-jako-pad-lehman-brothers-ale-pomuze-
klimatu-92880?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home

https://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka/debata-jana-machacka-dopady-koronavirove-krize-
zatim-nelze-zmerit.A200319_201839_machackova-debata_lube
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Závěr

Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za vaši důvěru v naší společnost. A ujistit Vás, že jsme podnikli 
všechny kroky, které vedou k ochránění našich a vašich finančních prostředků investovaných 
v projektech skupiny FGV Investment a.s. A s nejlepším svědomím se připravili na možné varianty vývoje 
světového dění a ekonomické situace. Věříme, že toto těžké období společné zvládneme a přejeme hodně 
sil v nadcházejícím čase.

Bc. Vladimír Vyhnálek

Předseda představenstva FGV Investment a.s.



FGV
Investment a.s.
Náměstí 14. října 1307/2
Praha – Smíchov 150 00
IČ: 28114761

+420 840 500 840
info@fgvinvestment.cz
www.fgvinvestment.cz
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