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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k vládnímu návrhu zákona

o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
ST 287

1. Zvýšení výdajů kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství v ukazateli „Institucionální podpora
výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ o 10 000 000 Kč.
2. Zvýšení výdajů kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli
„Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 10 000 000 Kč.

3. Snížení výdajů kapitoly 396 – Státní dluh v ukazateli „Obsluha státního dluhu“ o 20 000 000
Kč.

Odůvodnění:

Navrhuje se posílení finančních prostředků na institucionální podporu výzkumných organizací,
konkrétně na podporu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a na podporu osvěty a preventivní
činnosti v rámci regionálního školství. Výzkumný ústav totiž aktuálně pracuje na monitoringu a studiu
obilovin s nízkou celiakální reaktivitou. Finanční podpora by měla sloužit k dokončení výzkumu těchto
obilovin a k rozvoji jejich komerčního využití (z první části navýšených příjmů, které jsou předmětem
tohoto pozměňovacího návrhu). Počet obyvatel s různou variantou alergie na lepek (nejen) v České
republice rok od roku roste. V ČR je sice aktuálně incidence pod 10 %, skutečná čísla jsou však daleko
vyšší. Jakýkoli výzkum a podpora vyšlechtění obilovin bezlepkových nebo s minimálním obsahem
lepku a výroby bezlepkových potraviny dokáže pomoci pacientům, ať už preventivně či jako forma
předcházení dalších komplikací. Finanční podpora ze strany státu je ale nezbytná. To samé platí i pro
preventivní a osvětovou činnost na školách. Finanční podpora by měla mít podobu jednoduché
kuchařky s návodem, jak připravovat dietní jídla ve školách, jaké suroviny vybírat a jak z nich
ekonomicky vařit. Takovou příručku by mělo přímo zajistit a distribuovat přímo do škol Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy z druhé části navýšených příjmů, které jsou předmětem tohoto
pozměňovacího návrhu.
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