pořádá
u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015
workshop s mezinárodní účastí

Vlastnictví a užití zemědělské
půdy v podmínkách ČR
1. října 2015 od 8:30 hod.
Dům zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7
velký přednáškový sál

Pozvánka
Přípravný výbor workshopu (ÚZEI)
Ing. Václav Voltr, CSc.
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Ing. Václav Vilhelm, CSc.
Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Organizační záležitosti (ÚZEI)
Dana Šmejkalová
tel.: +420 222 000 406, +420 724 586 379
smejkalova.dana@uzei.cz

Kontaktní adresa
Ing. Václav Voltr, CSc.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 75
120 00 Praha 2
tel.: +420 222 000 390, +420 607 737 414
voltr.vaclav@uzei.cz

Jednací jazyk
český, slovenský, simultánní překlad z německého jazyka

Cíl workshopu
Workshop se uskuteční při příležitosti Mezinárodního roku půdy, který OSN vyhlásila
na rok 2015. Základem workshopu budou výsledky výzkumné činnosti ÚZEI a dalších
výzkumných institucí se zaměřením na ekonomické, environmentální, institucionální
(právní) a další aspekty vztahu vlastníků, uživatelů a ostatních zájmových skupin
(společnosti) k zemědělské půdě.
Cílem je přispět k vyhodnocení vztahu zemědělské půdy v ČR k rozvoji podnikání
v zemědělství, životnímu prostředí, rozvoji krajiny a venkovu, pozici vlastníků
a uživatelů půdy. To vše i na základě porovnání se zahraničními zkušenostmi, při
respektování odlišné podnikatelské struktury českého zemědělství.
V tomto směru půjde o diskusi k účelnosti a možnosti uplatnění zahraničních
zkušeností s regulačními opatřeními na trhu půdy v podmínkách ČR, tedy o otázky,
do jaké míry mohou napomáhat k upevnění vztahů vlastníků a uživatelů k půdě, ke
zvýšení kvality půdy, životního prostředí a krajiny a k rozvoji pozitivních vztahů
zemědělství k venkovu.
To vše s vědomím průniku tří rolí zemědělské půdy jako výrobního prostředku
k produkci soukromého zboží, klubového zboží (myslivost) a veřejného zboží a také
jako předmětu veřejného zájmu. Tyto otázky jsou zvláště naléhavé v současné době,
kdy po období restitucí a privatizace státní půdy nastupuje období nového
investování do podnikání v zemědělství.

Komu je workshop určen
Workshop je určen výzkumným pracovníkům, pracovníkům státní správy, zástupcům
nevládních organizací se vztahem k dané problematice, vlastníkům a nájemcům
zemědělské půdy, i dalším zájemcům.

Vstup na workshop je zdarma.

Předběžný program workshopu
8:30–9:00
9:00–9:10
9:10–11:00

11:00–11:15
11:15–11:30
11:15–13:00

13:00–13:15
13:15–13:45
13:45

po diskusi
cca 15:00

Prezence
Zahájení
Úvodní přednášky
V. Voltr (ÚZEI): Základní podmínky trhu se zemědělskou půdou
v ČR a ve vybraných sousedních zemích
E. Grottke (MZe Sasko, SMUL Sachsen, SRN): Informace
o zemědělské podnikatelské struktuře, právní předpisy půdy ve
Svobodném státě Sasko a vybrané výsledky z uplatňování správy
Š. Buday (VÚEPP, Bratislava, Slovensko): Okolnosti vzniku
zákona „O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“
A. Kubačák: Posouzení vlastnického práva k půdě podle platného
práva a vztah k veřejnému zájmu
Diskuse
Přestávka
V. Vilhelm (ÚZEI): Vývoj podnikatelské struktury českého
zemědělství
P. Sklenička (ČZU): Fragmentace vlastnictví půdy vs. její
uživatelská koncentrace – dopady na ekologickou stabilitu
a krajinný ráz
J. Curtiss (IAMO Halle, SRN): Prostorové charakteristiky
pozemků a implikace do cen půdy vč. teoretických východisek
problematiky fragmentace vlastnicko-uživatelských vztahů na
půdě
T. Medonos (ÚZEI), L. Jelínek (MLU Halle, SRN): Roztříštěnost
půdní držby a její vliv na transakční náklady prodejů a nájmů půdy
J. Vopravil (VÚMOP): Stav půdy v ČR s vazbou na vlastnickouživatelské vztahy
J. Drlík (ÚZEI): Vztah hospodaření na zemědělské půdě
k zaměstnanosti jako objektu veřejného zájmu
Diskuse
Občerstvení
Diskuse k předneseným otázkám
předkupního práva u převodů půdy, ke vztahu typu podniku k péči
o půdu, biodiverzitu a krajinu, vztah vlastnictví k regionu, možnosti
legislativní úpravy pachtu půdy nad rámec stávajícího občanského
zákoníku, k dalším rolím zemědělské půdy (myslivost ad.) a jejich
vztahu k produkční roli půdy apod.
Shrnutí a závěry workshopu
Předpokládaný konec workshopu

Důležité termíny:
10. 9. 2015

Uzávěrka přihlášek.
Pokyny jsou uvedeny na přihlášce zde.

21. 9. 2015

Zveřejnění finálního programu workshopu.
Informace budou k dispozici na stránkách ÚZEI zde.

Pozvánka a přihláška jsou na webových stránkách
ÚZEI / Konference, semináře / Plánované / Workshop "Půda".

