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Po dlouholetém intenzivním růstu cen zemědělské půdy (viz příloha I) ceny  

v loňském roce převážně stagnovaly v rozmezí +/- 2%. V lokalitách, kde figuroval 

jeden výrazný investor, který přestal nakupovat či své výkupní ceny omezil, jsme již 

zaznamenali i poklesy cen. Toto pozorujeme například v Polabí. 

Nejnižší průměrné ceny sledujeme dlouhodobě v okresech Jeseník a Ústí nad La-

bem, nejvyšší naopak u Chebu a Kolína (více v příloze II). 

Spoluvlastnické podíly jsou hůře prodejné, cena klesá 

Trh se zemědělskou půdou ovlivnilo zavedení předkupního práva. Kupující se obá-

vají komplikací spojených s touto legislativou a spoluvlastnické podíly, především 

menšinové a poloviční, často však i ty většinové, jsou hůře prodejné a jejich cena 

značně klesá. 

Výhled  pro rok 2020 - ceny mohou postupně klesat 

V roce 2020 i v letech nadcházejících očekáváme stagnaci nebo i pokles cen ze-

mědělské půdy. Většina zemědělců již nemá zdroje na další nákupy a jsou zatíženi 

splátkami z nákupů předešlých let. Tuto prognózu potvrzují i investoři, kteří půdu 

v posledních deseti letech kupovali a nyní ji začínají ve velkém prodávat. 

Tlak na cenu pozorujeme pouze v pohraničních okresech Jižní Moravy a Západ-

ních Čech. 
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Skupina AGRO 21 

Dlouhodobě se zabýváme organizací nákupu zemědělské půdy především pro ak-

tivní zemědělce, pro které jsme zprostředkovali nákup více než 20 tisíc hektarů 

orné půdy, pastvin a lesů.  

Spravujeme také fond zemědělské půdy ČPF a.s., hospodaříme na 450 hektarech 

půdy v Lochousicích na Plzeňsku a nově jsme vstoupili s 50% podílem do 

zemědělského podniku na východě Slovenska s obhospodařovanou výměrou 1600 

hektarů. 
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Příloha I: Meziroční růst průměrných cen zemědělské půdy  

Zdroj: Agro 21 
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Příloha II: Průměrné ceny zem. půdy dle okresů ČR v roce 2019  

Zdroj: Agro 21 


