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Ceny zemědělské půdy podle údajů Spolkového statistického úřadu v roce 2014 oproti 
minulému roku citelně vzrostly, a to sice průměrně ve Spolkové republice o 10% na přibližně 
18.100 EUR na ha. Ceny šplhaly ale trochu mírněji, než tomu bylo v minulém roce (14%). 

Jak je uvedeno ve zprávě, největší nárůst cen zaznamenaly Meklenbursko, Brandenburg, 
Sasko-Anhaltsko, a Duryňsko, a kromě nových spolkových zemí také Nordhein-Westfálsko. 
V průměru stál v roce 2014 v nových spolkových zemích hektar 12.300 EUR (oproti 
minulému roku + 17%). 
Na západě Německa 28.400 EUR (+13%). Ve vztahu k pronájmu a ceny půdy se ceny ny 
východě přibližují těm západním.

Celkem bylo v roce 2014 prodáno 108.900 ha zemědělské půdy (minulý rok 101.600 ha). Co 
se týče celkové zemědělské plochy, je to 0,7 % více. V nových spolkových zemích stoupl 
počet prodané půdy oproti minulému roku o dobrých 14%, na 69.600 ha, z toho se odečítá 
33.700 ha na jiné plochy. Tím se snížilo využití zemědělské půdy oproti minulému roku na 
západě Německa o 39.300, o 3%. 

Na špici ve věci půdní mobility je opět v roce 2014 Brandenbursko, s prodanou půdou 24.800 
ha, Meklenbursko-Pomořany 15.800c ha, Sasko-Anhaltsko 12.300 ha, a rovněž Dolní Sasko 
s 11.900 ha. Průměrná plocha prodeje činí 4,60 ha na východě Německa a je podstatně 
vyšší než na západě, kde je to 1,25 ha. 

Výdaje na pronájem v německém zemědělství 
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Velmi diferencované ceny půdy
Cenové rozdíly při koupi zemědělské půdy jsou velmi rozdílné podle kvality, způsobu využití 
či podle regionální polohy. Relativně velmi vysoká cena je v Bavorsku (obzvláště v Horním a 
Dolním, kde jsou ceny 66.100, popř. 62.300 EUR) a v Severním Porýní Vestfálsku (obzvláště 
v krajích Münster a Düsseldorf, s 55.900 popř. 51.000 EUR. Důvodem jsou zde velké 
požadavky a poptávky po stavebních parcelách, po stavbě dopravních komunikací a 
pozemků pro vypořádání. 

Naopak nejnižší nákupní ceny se nacházejí v Duryňsku (9.400), v Sársku (10.100) 
v Brandenbursku (10.200), Sasku (10.300), a rovněž v regionu Gießen (10.100) a Kassel 
(11.700). Následuje Porýní-Falc (12.100) a Sasko-Anhaltsko (13.000).

V roce 2014 se uskutečnil nákup zemědělské půdy v celkové výši 1,972 miliard EUR. To je 
oproti předchozímu roku téměř o 19 procent více. 

Vlastnictví a pronájem pozemků 2013

Vlastní plochy, obdělávané vlastními silami Pronajaté plochy
         Německo
36% 62%
39% 60%
39% 60 %

Staré spolkové země
45% 54%
46% 53%
44% 55%

Nové spolkové země
20% 79%
25% 74%
28% 71%

Podíly na zemědělském využití plochy v procentech

2007     2010     2013

Prameny: Spolkový statistický úřad Situační zpráva 2016-Gr. 23-1

60% zemědělské plochy je propachtováno

Půda je využívána jako vlastnická či propachtovaná v poměru 38,4% vlastní a 60,0%  
propachtovaná. Zbytek 1,6% obdrželi zemědělci podle dostupných informací ve zvýšení 
agrární struktury v roce 2013 bezplatně k obdělávání. Na základě vývoje agrární 
infrastruktury jsou regionální rozdíly. 



Podíl propachtovaných ploch v roce 2013

70 a více Německo
nad 60 do 70 60% podíl propachtovaných ploch
nad 50 do 60
50 a méně 

Rozdílný vývoj cen pronájmů
V průměru stouply ceny pronájmů na území Spolkové republiky v letech 2010 – 2013 o 19%, 
na 243 EUR, orná půda (+20%), poněkud více než zeleň (+18%).
Vycházeje z nižší úrovně vypadá vzestup cen ve východní části Německa procentuálně 
vyšší (+21% na 171 EUR na hektar), než ve starých spolkových zemích (+14% na 290 
EUR). Tím zůstávají cenové rozdíly mezi západem a východem nadále patrné.   

Podstatně větší než průměrná cena pronájmu jsou stoupající ceny nových pronájmů půdy 
(propachtované v posledních dvou letech), totiž v letech 2010 a 2013, které vzrostly téměř o 
třetinu (+32%) na 313 EUR na hektar. V nových spolkových zemích je procentuální vzestup 
cen poněkud mírnější, než ve starých spolkových zemích. Údaje a informace mimo úřední 
statistiky vycházejí z toho že, vzestup cen pronájmů pokračoval ještě i v roce 2014. 



Ceny nových pronájmů 2013
v EUR na hektar

       Orná půda Zeleň 
    Změna oproti roku 2010
    Německo

Vzestup vlastní půdy obdělávané vlastními silami na východě, pokles na západě
Na původním území spolkové republiky se nacházelo v pronájmu v roce 2013 na 55% 
zemědělských ploch a 44% ve vlastnictví. V nových spolkových zemích bylo proti tomu 71% 
propachtováno a 28% bylo ve vlastnictví. Obhospodařování vlastní půdy v nových 
spolkových zemích stouplo mezi roky 2010 a 2013 o 3,0 procentních bodů.

Jinak tomu bylo ve starých spolkových zemích. Zde poklesl podíl propachtované půdy o 1,8 
procentních bodů.  Celkově v Německu činí podíl propachtované půdy 60% a oproti roku 
2010 zůstal téměř nezměněn. 

Rozdíly mezi podnikovými a právními formami
Podniky s méně než 10 ha zemědělské půdy měly v roce 2013 průměrně jen 28% svých 
ploch propachtováno. U podniků nad 500 ha a více to bylo 73%. V samostatných podnicích 
bylo propachtováno 57% ploch, v podnicích, kde nebyla zemědělská výroba hlavní činností, 
47%. V personálních společnostech obnášel průměrný procentuální podíl 64% a u 
právnických osob to bylo dokonce 76%.

Velké regionální rozdíly
Průměr cen u nových pronájmů se pohyboval v nových spolkových zemích v roce 2013 ve 
výši 206 EUR na hektar, což je tak polovina úrovně pronájmů ne západě Německa, kde je 
442 EUR na hektar. Nejvyšší průměrné nové ceny pronájmů půdy s hodnotami mezi 490 a 
520 EUR byla zaznamenány ve spolkových zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko 
a Schleswig-Holstein.  Mírně nad či mírně pod 200 EUR se ohybuje úroveň cen nových 
pronájmů půdy v zemích jako je Brandenburg, Sasko, Duryňsko, a rovněž Sársko. 



V jednotlivých spolkových zemích je odlišný vývoj také v zeleni a orné půdě. Průměrně ve 
Spolkové republice stoupaly ceny nových pronájmů orné půdy v roce 2013 na 345 EUR na 
hektar (oproti roku 2010 + 32%) a zeleň na 200 EUR na hektar (+35%). Úřední statistiku 
můžeme očekávat vzhledem k probíhající agrární restrukturalizaci v roce 2016 a tedy až 
poté, budou zveřejněny aktuální údaje. 
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