
12,30 – 13,00 Moţnosti vyuţití hodnocení půdy pro 

návrhy opatření LFA 

Štolbová, M., Kučera, J. (ÚZEI) 

13,00 – 14,00 Oběd 

 

14,00 – 14,30 Diskuzní blok k problematice hodnoty 

a ceny půdy 

5. blok Produkční faktory, pozemkové úpravy 

a politika ochrany půdy 

14,30 – 15,00 Variabilita vlhkosti půdy za období 1961 

aţ 2010 na území České republiky 

Kohut, M., Roţnovský, J., Chuchma, F., 

Hora, P. (ČHMÚ) 

15,00 – 15,30 Vyhodnocení parametrů nasazení souprav 

na zpracování půdy s vyuţitím dálkového 

přenosu dat 

Šařec, P., Šařec, O. (ČZU) 

15,30 – 16,00 Přestávka na kávu  

16,00 – 16,30 Pozemkové úpravy jako nástroj 

normalizace vztahu vlastníků a nájemců 

k půdě a odstranění kontraproduktivních 

jevů 

Mazín, V. (MZe) 

16,30 – 17,00 Prodej a koupě pozemků pro pozemkové 

úpravy 

Němec, J. (FŢP UJEP) 

17,00 – 17,30 Analýza vybraných nástrojů ochrany 

zemědělské půdy 

Trantinová, M., Voltr, V., Praţan, J., 

Štolbová, M., Hruška, M. (ÚZEI) 

 

Aktuální informace jsou k dispozici na stránkách: 

http://www.uzei.cz/left-menu/konference-

seminare/planovane.html 

 

 

Prezentace příspěvků z posterů 

Hodnocení erozní ohroženosti půd a implementace 

standardů GAEC 2 Kristenová, H., Váňová, V., Smolíková, J., 

Ţíţala, J. (VÚMOP) 

Vyhodnocení infiltrační schopnosti půdy zájmové lokality na 

podkladě vybraných vlastností půdy Vičanová, M., Toman, F., 

Mašíček, T. (MU Brno) 

Porovnání kvality práce talířového a radličkového podmítače 

Porovnání kvality práce radličkových kypřičů při hlubším 

kypření 

Šařec, P. Šařec, O. (ČZU) 

Dlouhodobá teplotní charakteristika půdy na lokalitě 

Kroměříž 

Středová, H., Středa, T., Roţnovský, J. (ČHMÚ) 

Působení svažitosti na výnosy vybraných plodin 

Voltr, V., Kučera, J. (ÚZEI) 

Závislost výnosů na dávce dusíku, rozložení dávek 

a chemické ochraně v půdně-klimatických podmínkách ČR 

Voltr, V., Hlavsa, T., Froněk, P. (ÚZEI) 

Návrh modelu hodnocení výnosovosti půd v ČR 

Voltr, V., Hruška, M. (ÚZEI) 

Průměrné základní ceny zemědělských pozemků - jejich 

výpočet a příklady z praxe 

Pírková, I. (VÚMOP) 

 

Registrační poplatek 

Základní poplatek 2 000,- Kč vč. DPH do 31.8.2011 

2 300,- Kč vč. DPH od 1.9.2011 do 14.10.2011 

2 500,- Kč vč. DPH platba v hotovosti na místě 

1 700,- Kč vč. DPH studenti denního studia 

Poplatek zahrnuje vydání sborníku na CD, pronájem sálu, 

tlumočení, občerstvení během jednání, obědy, 

společenský večer s rautem. 

Storno registračního poplatku je moţné do 14.10.2011. 

Na základě vykázané platby bude na uvedenou adresu 

zaslán daňový doklad. 

 

 

 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

ve spolupráci s ČZU Praha, VÚRV, v.v.i., Praha, 
VÚMOP, v.v.i., Praha, Mendelova univerzita v Brně, 

Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž, 
Zemědělský výzkum, s.r.o., Troubsko 

 

 

si Vás dovoluje pozvat na 

mezinárodní seminář 
 

PŮDA v 21. století 
- hodnocení a oceňování 

zemědělského půdního fondu 
v podmínkách užití a ochrany 

přírodních zdrojů 

1.-2. listopadu 2011 

Hotel Bezděz, Doksy u Máchova jezera 
 

Program semináře 
 

Seminář je pořádán za podpory 

Národní agentury pro zemědělský výzkum 
Ministerstva zemědělství ČR v rámci ukončení 

projektu NAZV QH72257 

 

http://www.uzei.cz/left-menu/konference-
seminare/planovane.html 

http://www.uzei.cz/left-menu/konference-seminare/planovane.html
http://www.uzei.cz/left-menu/konference-seminare/planovane.html
http://www.uzei.cz/left-menu/konference-seminare/planovane.html
http://www.uzei.cz/left-menu/konference-seminare/planovane.html


Poslání 

 

Historicky půda svými specifiky poskytuje pro společnost 

mnoho funkcí – zatímco některé jsou trhem hodnoceny 

a oceňovány, jiné formou veřejných statků nejsou v ceně půdy 

reflektovány a společnosti se tak dostává buď nedostatečné 

mnoţství (často ve formě pozitivní externality) nebo jejich 

nadbytek (negativní externalita). Cena půdy přitom specifikuje 

váhu jednotlivých faktorů podílejících se na její tvorbě v čase 

a místě. Vývoj současné společnosti vyţaduje odpovídající 

oceňování půdy zejména s ohledem na ochranu půdního fondu. 

Na semináři budou řešeny otázky jak ekonomické, tak vztah 

hodnocení a oceňování půdy, vývoj a souvislosti trhu s půdou 

a nájemné, jejich potenciál ve vztahu k hodnocení zemědělského 

půdního fondu, ochrana zemědělského půdního fondu 

v současných podmínkách, její rizika a příleţitosti v kontextu 

hodnoty půdy. 

Řešeny budou rovněţ souvislosti technologické, klimatické 

a environmentální jako faktory ovlivňující hodnocení půdy, 

stávající a nové technologie pěstování plodin ve vztahu 

k ţádoucímu managementu na půdě, modelování výnosů plodin 

a moţnosti hodnocení půdy ve specifických podmínkách. 

Nedílnou součástí je i politika podporující vyváţený vývoj 

vztahů k půdě, která bude řešena také v diskuzi u kulatého stolu 

se zástupci státní sféry, nevládních organizací a výzkumné sféry. 

 

 

Vědecký výbor 

doc. Ing. Štefan Buday, Ph.D. 

prof. Ing. Josef Hůla, CSc. 

Mgr. Jan Lipavský, CSc. 

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D. 

prof. Ing. Jan Němeček, CSc. 

prof. Ing. Alois Prax, CSc. 

Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. 

 

 

Jazyk semináře:  
čeština, slovenština, angličtina - první den (1.11.) bude zajištěn 

simultánní překlad 

 

 

Úterý 1. listopadu 2011 
8,15 – 9,00 prezence účastníků 

1. blok Plenární zasedání 
9,00 – 9,30 Úvodní slovo 

Bašek V. (ÚZEI), Voltr V. (ÚZEI)  

9,30 – 10,00 Pozemkové úpravy – půda a voda v české 

krajině 

Vítek J. (MZe) 

10,00 – 10,30 Value and services of land and agricultural 

policy 

Buckwell A. (CLA UK) 

10,30 – 11,00 Přestávka na kávu  

 

2. blok Vliv politiky na fungování trhu s půdou  

11,00 – 11,30 SPS Capitalization into Land Value: 

Generalized Propensity Score Evidence 

from the EU 

Michalek, J., Ciaian, P., Kancs, A. 

(IPTS Sevilla) 

11,30 – 12,00 Tendencia rozvoja trhu s pôdou 

a hospodárenie na pôde v podmienkach EÚ 

Buday Š., Grausová, G. (VÚEPP) 

12,00 – 12,30 Farmland Policies in Romania 

Boinon, J. P., Ghib, M. L. (ENESAD Paris) 

 

12,30 – 13,30 Oběd 

 

13,30 – 14,30 Prezentace příspěvků z posterů 

 

3. blok Ekologické funkce půdy a přínosy pro 

jejich hodnotu 

14,30 – 15,00 Ekologické funkce půdy a souvislosti 

degradace půdy 

Hladík J., (VÚMOP) 

15,00 – 15,30 Hodnotenie a oceňovanie 

environmentálneho potenciálu 

poľnohospodárskych pôd na Slovensku 

Viľček, J., Bujnovský, R. (VÚPOP SR) 

15,30 – 16,00 Přestávka na kávu 

 

16,00 – 16,30 Integrated sustainability assessment of land 

functions 

König, H, Helming, K. (ZALF Německo) 

16,30 – 17,00  Antropogenní degradace černozemních 

půd 

Pokorný, E., Denešová, O., Brtnický, M., 

Podešvová, J. (MU Brno, ZVÚ Kroměříţ) 

17,00 – 17,30 Oceňování zemědělského půdního fondu 

v ČR, význam a budoucnost 

Voltr, V. (ÚZEI) 

18,00 – 19,45 Půda a zemědělská politika - kulatý stůl 

za účasti zástupců státní správy, nevládních 

organizací a výzkumné sféry 

20,00 Společenský večer s rautem 

 

Středa 2. listopadu 2011 
4. blok Hodnota a cena půdy v podmínkách 

českého zemědělství 

8,30 – 9,00 Vliv změn v dotační politice na cenu 

nájemného před a po vstupu ČR do EU 

Medonos, T., Jelínek, L. (ÚZEI) 

9,00 – 9,30 Výše pachtovného v závislosti na struktuře 

výroby 

Střeleček, F., Lososová, J. (JCU) 

9,30 – 10,00 Faktory ovlivňující vývoj cen zemědělské 

půdy v ČR - regionální pohled 

Vilhelm, V., Jelínek, L, Medonos, T. (ÚZEI) 

10,00 – 10,30 Systém bonitovaných půdně ekologických 

jednotek – současnost a jejich budoucnost 

Vopravil, J., Roţnovský, J., Novotný, I., 

Khel, T., Papaj, V., Středa, T. (VÚMOP, 

ČHMÚ) 

10,30 – 11,00 Přestávka na kávu 

 

11,00 – 11,30 Zemědělská půda v Evropě, čím je cena 

nájmu ovlivněna? 

Humpál, J. (ÚZEI) 

11,30 – 12,00 Produkční schopnosti zemědělských půd 

Leština, J. (VÚRV) 

12,00 – 12,30 Půdní charakteristiky, produkční potenciál 

půd a environmentální funkce půd 

Novák, P. (VÚMOP) 

 


