Zápis č. 4
z výjezdního jednání
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství
Rady Olomouckého kraje
ze dne 20. července 2021

Přítomni:

Nepřítomni:

Benýšek Richard, Ing., Ph.D., MBA
Beneš Jiří
Daniel Lukáš
Jüngling Lenka, Ing.
Konečný Jan, Ing.
Mikmek Šárka
Navrátil Petr, Ing., Ph.D.
Petružela Jiří
Ronzová Mádrová Zlata, Ing.
Řezníček Daniel, M.A.
Řezníček Jiří
Vrána Jaroslav, Ing., MBA
Zbořil Roman

Omluveni:
Baslerová Renata, Ing.
Čečman Ivo, Ing.
Fabiánek Radovan
Hudlík Jaroslav
Marčan Libor, Bc.
Šimek Petr, Ing.

Tajemník:

Hosté:

Krmášek David, Ing.

Suchánek Josef, Ing., hejtman Olomouckého kraje
Šrom Tomáš, Mgr.
Gewiesová Božena
Horák Jaroslav, Ing.
Kutálková Alice, Ing.
Navrátil Zdeněk, Mgr.
Ošťádal Petr, Mgr.
Pořízková Miroslava
Šírek Jiří, Ing.
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Šmída Martin, Ing. et Ing., uvolněný člen ROK
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Program jednání:
1. Zahájení
2. Setkání se zástupci zemědělských podnikatelů ze střední Moravy, prezentace
úspěšných projektů: Statek Kostelec na Hané, a. s. – výroba mléka a sýrů, Farma
Kostelec na Hané (Čerstvě utrženo) – pěstování rajčat, malin a jahod , SEMO, a. s.,
Smržice – šlechtění, produkce a prodej osiv zeleniny, květin, léčivých
a aromatických rostlin
3. Diskuse a závěr

Zápis:
1. Zahájení
Výjezdní jednání připravil a zahájil předseda komise Ing. Richard Benýšek, který
přivítal Ing. Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje, Ing. Martina Šmídu,
uvolněného člena Rady Olomouckého kraje a garanta komise a hosty z řad členů
Komise pro životní prostředí.
Ing. Krmášek požádal členy komise a hosty o dodržování aktuálně platných
hygienických a protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
2. Setkání se zástupci zemědělských podnikatelů ze střední Moravy, prezentace
úspěšných projektů: Statek Kostelec na Hané, a. s. – výroba mléka a sýrů,
Farma Kostelec na Hané (Čerstvě utrženo) – pěstování rajčat, malin a jahod,
SEMO, a. s., Smržice – šlechtění, produkce a prodej osiv zeleniny, květin,
léčivých a aromatických rostlin.
Statek Kostelec na Hané, a. s.
Komise zahájila sérii exkurzí na Statku Kostelec na Hané, kde byli přivítání zástupci
společnosti Ing. Jiřím Tomanem a Ing. Jaroslavem Kozárkem, kteří představili činnost
a areál firmy, která působí v rámci zemědělské skupiny ROLS a provádí živočišnou
výrobu a počátkem roku 2021 uvedli do provozu „SÝRÁRNU ROLS“, kde se zabývají
poctivou a ekologickou výrobou a prodejem sýrů z čerstvého mléka od vlastních krav
z místní dojírny. Sýrárna nabízí sýr v podobě celého bloku, krájený nebo plátkovaný
pod názvem „Moravský výběrový sýr“ a sýrové nitě. Členové komise měli v rámci
exkurze možnost ochutnat tyto jedinečné produkty.
Farma Kostelec na Hané
Komise jako další místo exkurze navštívila Farmu Kopeček s. r. o., kde členy komise
přivítal Marek Jedlička, jednatel společnosti.
Společnost pěstuje malá a střední rajčata pro velkoobchodní řetězce a drobné
odběratele. Členové komise v rámci exkurze navštívili moderní, vytápěný skleník, který
se rozkládá na pozemku 5 hektarů a měli možnost ochutnat výborné místní odrůdy
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malých rajčátek a dále velmi chutné jahody a maliny.
Seznámili se s inovativním postupem produkce rajčat, která jsou pěstována
v hydroponickém skleníku, kde k opylování rostlinek rajčat slouží místně chovaní
čmeláci. Rajčata z místní farmy jsou k dostání ve většině českých supermaketů
a v rámci odbytového družstva Čerstvě utrženo jsou produkty dodávány do
maloobchodních prodejen po celé České republice. Společnost má také vlastní
prodejny v Prostějově, Kostelci na Hané a v Olomouci.
SEMO, a. s., Smržice
Posledním místem exkurze po úspěšných zemedělských podnicích střední Moravy
byla návštěva společnosti SEMO, a. s., kde nás přivítal Ing. Jan Prášil, ředitel firmy,
který velmi poutavě a erudovaně představil činnost a areál firmy.
Společnost SEMO, a. s. je významná česká společnost zabývající se šlechtěním,
produkcí a prodejen osiv zeleniny, léčivých a aromatických rostlin a obchodní čínností
s osivem květin. Navázala na více než 50letou tradici místního šlechtění , která je
spojena s bývalou Šlechtitelskou stanicí zeleniny. Šlechtitelský program program se
zaměřuje především na plodovou zeleninu (papriky, rajčata, okurky), kořenovou
zeleninu (mrkev, petržel), salát, cibuli a zahradní hrášek.
Společnost je významným importérem a především exportérem, kdy vyváží své
produkty do 33 zemí. Zákazníky společnosti jsou jednak profesionální pěstitelé,
zahradníci (osivo kategorie PROFI a STANDARD) i drobní zahrádkáři (program
HOBBY).
Členové komise a hosté byli velmi spokojení s připraveným programem výjezdního
jednání, který připravil předseda komise a shodli se, že je nutné v rámci efektivní práce
komisí, také pravidelně vyjíždět do regionů.
Usnesení: Komise bere na vědomí informace od zástupců zemědělských
podnikatelů ze střední Moravy a jejich prezentace úspěšných projektů.
Výsledky hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0.
3. Různé
Předseda poděkoval zástupcům zemědělských podnikatelů za velmi poučné
a zajímavé exkurze a účastníkům výjezdního jednání za aktivní účast.
Další jednání Komise pak proběhne dle schváleného harmonogramu dne 21. 10. 2021
od 13:00 hodin v Kongresovém sále KÚOK. Komise podle schváleného plánu práce
bude projednávat „Informace k vyhlašovaným dotačním programům z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2022“, „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022,
Program na podporu místních produktů 2022 – návrh Pravidel a kritérií hodnocení“
a „Představení činnosti MAS (Místní akční skupiny) Olomouckého kraje“.
V Olomouci dne 20. 7. 2021
……………………………………….
Ing. Richard Benýšek
předseda komise
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