
Pořadí Číslo Název Organizace Důvod vyřazení

1 QK1810038
Mechanická stabilita stromů jako východisko pro adaptivní 

management lesa
Česká zemědělská univerzita v Praze, SOLITERA spol. s r.o.

Uchazeč SOLITERA spol. s r.o. nesplňuje podmínky veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona 

č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentací veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil v 

požadovaném termínu Přílohu 8.2. Čestné prohlášení o 

způsobilosti, DPH a typu organizace (doložit originál na 

předepsaném formuláři) a Přílohu 8.3. Čestné prohlášení – 

Informace o identifikaci právnické osoby. 

2 QK1810045 Adaptogeny
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ing. Václav Šimák, 

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Uchazeč Ing. Václav Šimák nesplňuje podmínky veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 

130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil Přiznání k dani z 

příjmu fyzických osob s originálním podpisem fyzické osoby za 

roky 2013, 2014, 2015 v požadovaném termínu.

3 QK1810059
Tvorba isogenních linií a uchovávání genových zdrojů kapra 

obecného in vitro pomocí transplantace zárodečných buněk

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Rybářství Nové 

Hrady s.r.o.

Uchazeč Rybářství Nové Hrady nesplňuje podmínky veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona 

č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentací veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil v 

požadovaném termínu Přílohu 8.2. Čestné prohlášení o 

způsobilosti, DPH a typu organizace (doložit originál na 

předepsaném formuláři) a Přílohu 8.3. Čestné prohlášení – 

Informace o identifikaci právnické osoby. 

4 QK1810064
Produkce perspektivních léčivých hub a jejich inovativní aplikace 

ve funkčních potravinách

Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Rudolf Ryzner, Pražská 

čokoláda s.r.o., TEREZIA COMPANY s.r.o., Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze

Uchazeči nesplňují podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 

a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a Zadávací 

dokumentace veřejné soutěže Programu ZEMĚ pro rok 2017. 

Uchazeč Ing. Rudolf Ryzner v požadovaném termínu nedoložil 

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za roky 2013, 2014 a 2015 

opatřené originálním podpisem fyzické osoby. Uchazeč Pražská 

čokoláda s.r.o. v požadovaném termínu nedoložil Rozvahu a VZZ  

za rok 2015 opatřené originálním podpisem statutárního 

zástupce.

5 QK1810074
Nové přístupy k průkazu falšování rybího masa pomocí 

genomové DNA

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Bidfood Kralupy 

s.r.o., Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze

V průběhu veřejné soutěže uchazeč oznámil poskytovateli 

odstoupení z veřejné soutěže v souladu se zákonem 130/2002 

Sb. §24 odst. 5 (39312/2017-MZE).

6 QK1810099

Vývoj a ověření technologií pro ekologickou produkci v 

zemědělství s důrazem na komplexní péči o půdu a retenci vody v 

agroekosystému.

Česká zemědělská univerzita v Praze, KEZ o.p.s., Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky,             

     v.v.i.

V průběhu veřejné soutěže uchazeč oznámil poskytovateli 

odstoupení z veřejné soutěže v souladu se zákonem 130/2002 

Sb. §24 odst. 5 (39626/2017-MZE).

7 QK1810103 Využití přírodních extraktů v zahradnictví
Mendelova univerzita v Brně, MORAVÍNO s.r.o., PHILIPP 

SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.

Uchazeč  MORAVÍNO s.r.o. nesplňuje podmínky veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 

130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil v požadovaném 

termínu Přílohu 8.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – 

Ing. Ludvík Budín (originál dokumentu)

8 QK1810111 Přirození nepřátelé invazního slunéčka východního Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, MONAS Technology

Uchazeč MONAS technology nesplňuje podmínky veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 

130/2002 Sb. a Zadávací dokumentací veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil v požadovaném 

termínu Přílohu 8.1., Přílohu 8.2., Přílohu 8.3., Rozvahu a VZZ s 

originálním podpisem statutárního zástupce za roky 2013, 2014, 

2015.

9 QK1810116 Nové postupy pro moderní pěstební systémy ovoce

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY 

s.r.o., Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, 

RADANAL s.r.o., RNDr. Tomáš Litschmann, Spolek BioSad

Hlavní uchazeč neodeslal datovou schránkou poskytovateli 

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV.

10 QK1810134

Návrh provozně - adaptačních opatření využívajících hydrofilní 

polymery zmírňující chřadnutí hlavních hospodářských dřevin 

vlivem sucha

Česká zemědělská univerzita v Praze, ENTRACON s.r.o. 

Uchazeč ENTRACON s.r.o. nesplňuje podmínky veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 

130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč v požadovaném termínu nedoložil 

Rozvahu a výkaz zisků a ztrát s originálním podpisem 

statutárního zástupce za rok 2015, Přílohy 8.2. a 8.3 (Čestná 

prohlášení byla dodána na neplatných formulářích).

11 QK1810154
Minimalizace rizik reziduí účinných látek vybraných herbicidů 

obsažených ve slámě na kultury pěstovaných hub a jahodníku

Česká zemědělská univerzita v Praze, Bc. Milan Hanč, Ing. Ivan 

JABLONSKÝ, CSc., Ing. Rudolf Ryzner, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze

Uchazeč Ing. Rudolf Ryzner v požadovaném termínu nedoložil 

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za roky 2013, 2014 a 2015 

opatřené originálním podpisem fyzické osoby. Uchazeč Pražská 

čokoláda s.r.o. v požadovaném termínu nedoložil Rozvahu a VZZ  

za rok 2015 opatřené originálním podpisem statutárního 

zástupce.

12 QK1810156
Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při 

skladování zemědělských produktů

Česká zemědělská univerzita v Praze, Agrotest fyto, s.r.o., de Wolf 

GROUP s.r.o., Ing. Jan Procházka, Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

Uchazeč Ing. Jan Procházka nesplňuje podmínky veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 

130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč v požadovaném termínu 

nedoložil Přiznání k dani z příjmu fyzických osob s originálním 

podpisem fyzické osoby za období 2013, 2014 a 2015.

13 QK1810195

Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní 

biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky 

sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České 

republiky

Česká zemědělská univerzita v Praze, HEDVIGA GROUP, a.s., Ing. 

Miloslav Zapletal, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Uchazeč Ing. Miloslav Zapletal nesplňuje podmínky veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona 

č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč v požadovaném 

termínu nedoložil přiznání k dani z příjmu fyzických osob za roky 

2013, 2014 a 2015 opatřené originálním podpisem fyzické osoby.

14 QK1810244
Detekce nebezpečí a prevence rizik při využití hmyzu jako 

potraviny nového typu

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., PAPEK s.r.o., Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze

V průběhu veřejné soutěže uchazeč oznámil poskytovateli 

odstoupení z veřejné soutěže v souladu se zákonem 130/2002 

Sb. §24 odst. 5 (46890/2017-MZE).

15 QK1810250

Principy dosažení kvality nažek ostropestřce mariánského jako 

adaptabilní, suchovzdorné plodiny s ohledem na způsoby 

pěstování, včetně výživy a ošetření porostu

Mendelova univerzita v Brně, Agritec Plant Research s.r.o., 

AGROSPOL, agrární družstvo, Bentley Czech s.r.o., Ústav 

analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Uchazeč Bentley Czech s.r.o. nesplňuje podmínky veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 

130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025 ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil Rozvahu a výkaz 

zisků a ztrát za rok 2015 s originálním podpisem statutárního 

zástupce.

Seznam vyřazených návrhů projektů pro nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., s uvedením důvodu jejich vyřazení



16 QK1810268
Ekonomický a ekologický význam invazních druhů savců a návrhy 

pro jejich efektivní management.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., ALKA Wildlife, o.p.s., 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s., Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a 

farmaceutická univerzita Brno

Uchazeč ALKA Wildlife, o.p.s. nesplňuje podmínky veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona 

č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil 

Přílohu 8.1. Listiny k prokázání oprávnění k činnosti  ̶  výpis z 

obchodního rejstříku.

17 QK1810277

Zvýšení efektivnosti, produktivity a konkurenceschopnosti chovu 

prasat, navýšení welfare a snížení produkce stájových plynů v 

souvislosti s regulací emisí ze zemědělství a posílení strategické 

úrovně produkce vepřového masa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, AGROSOFT Tábor, 

s.r.o., MAVELA a.s. Dynín

Uchazeč  MAVELA a.s. Dynín nesplňuje podmínky veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 

130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil Rozvahu a výkaz 

zisků a ztrát za rok 2015 s originálním podpisem statutárního 

zástupce.

18 QK1810280

Využití konopných produktů ve výživě prasat pro produkci masa 

se zlepšenými dietetickými vlastnostmi, využitelného jako funkční 

potravina využitelného jako funkční potravina

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Václav Litvan

Uchazeč Václav Litvan nesplňuje podmínky veřejné soutěže ve 

výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 130/2002 

Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil Přiznání k dani z 

příjmu fyzických osob s originálním podpisem fyzické osoby za 

roky 2013, 2014, 2015 nebo rozvahu a výkaz zisků a ztrát s 

originálním podpisem statutárního zástupce za roky 2013, 2014, 

2015.

19 QK1810299 Vliv predátorů na vybrané funkce lesa
Mendelova univerzita v Brně, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 

Biskupství ostravsko-opavské, Masarykova univerzita

Uchazeč Mendelova univerzita v Brně nesplňuje podmínky 

veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 

zákona č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025 ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil Přílohu 

8.5. Oprávnění k používání pokusných zvířat k pokusům podle 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění 

pozdějších předpisů (na volně žijící živočichy).

20 QK1810366 Biomarkery jako indikátory kvality česneku: posklizňové procesy
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ing. František Velát, Jan 

Hradecký, Jaroslav Crhák

Uchazeči Jan Hradecký a Jaroslav Crhák nesplňují podmínky 

veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 

zákona č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeči nedoložili 

přiznání k dani z příjmu fyzických osob s originálním podpisem 

fyzické osoby za rok 2013.

21 QK1810399

Inovace biotechnologických metod v chovech skotu v terénních 

podmínkách - nástroj ke zlepšení genetického potenciálu zvířat a 

konkurenceschopnosti farem

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, CRV Czech Republic, 

spol. s r.o., ISB - GENETIC s.r.o., Ústav živočišné fyziologie a 

genetiky AV ČR, v.v.i.

Uchazeč CRV Czech Republic, spol. s.r.o. nesplňuje podmínky 

veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 

zákona č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025 ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil v 

požadovaném termínu Přílohu 8.2. Čestné prohlášení o 

způsobilosti, DPH a typu organizace.

22 QK1810412

Krajina koní: Ekosystém funkční a kulturní krajiny v Kladrubech 

nad Labem. Zemědělské využití krajiny, chov koní, kulturní 

hodnoty a cestovní ruch v udržitelném rozvoji.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem

Uchazeč Národní hřebčín Kladruby nad Labem  nesplňuje 

podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 

17 a § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace 

veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva 

zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč 

nedoložil Rozvahu a výkaz zisků a ztrát za rok 2013, 2014, 2015 s 

originálním podpisem statutárního zástupce.

23 QK1810413
Šetrnější akvakultura českých rybníků se současným snižováním 

koncentrace živin ve vodě

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, SCIENTICA AGENCY, 

s.r.o.

Uchazeč SCIENTICA AGENCY, s.r.o. nesplňuje podmínky veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona 

č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil 

Přílohu 8.2. Čestné prohlášení o způsobilosti, DPH a typu 

organizace - podepsané od statutárního zástupce - dodané na 

neplatném formuláři.

24 QK1810421
Predikce plemenných hodnot pro kvalitu jatečného těla u telat 

masného skotu

Česká zemědělská univerzita v Praze, Český svaz chovatelů 

masného skotu, z.s.

Uchazeč Česká zemědělská univerzita v Praze nesplňuje 

podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 

17 a § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace 

veřejné soutěže Programu ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč nedoložil 

v požadovaném termínu Přílohu 8.5. Oprávnění k používání 

pokusných zvířat k pokusům podle zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s 

platností pro instituci nikoliv fyzickou osobu.

25 QK1810423

Komplexní hodnocení mateřských vlastností u hybridních 

kombinací vybraných plemen ovcí s cílem vytvoření vhodných 

kříženců do mateřské pozice

Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Jan Látal, Výzkumný 

ústav živočišné výroby, v. v. i.

Uchazeč Ing. Jan Látal nesplňuje podmínky veřejné soutěže ve 

výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 130/2002 

Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu 

aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč v požadovaném termínu 

nedoložil Přiznání k dani z příjmu fyzických osob s originálním 

podpisem fyzické osoby za roky 2013, 2014 a 2015.

26 QK1810441
Depistáž, certifikace a tlumení kaseózní lymfadenitidy 

(pseudotuberkulózy) - skryté zoonózy v chovech ovcí a koz v ČR

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Státní veterinární 

ústav Jihlava, Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.

V průběhu veřejné soutěže uchazeč oznámil poskytovateli 

odstoupení z veřejné soutěže v souladu se zákonem 130/2002 

Sb. § 24 odst. 5 (39332/2017-MZE).

27 QK1810486

Vývoj a ověření technologií pro ekologickou produkci v 

zemědělství s důrazem na komplexní péči o půdu a retenci vody v 

agroekosystému.

Česká zemědělská univerzita v Praze, KEZ o.p.s., Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky,        

v. v. i.

Uchazeči Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Výzkumný 

ústav rostlinné výroby, v.v.i., KEZ o.p.s. a Česká zemědělská 

univerzita v Praze nesplňují podmínky veřejné soutěže ve 

výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a § 18 zákona č. 130/2002 

Sb. a Zadávací dokumentace veřejné soutěže Programu ZEMĚ pro 

rok 2017. Uchazeči v požadovaném termínu nedoložil Přílohu 8.6. 

Uchazeč KEZ o.p.s. nedoložil v požadovaném termínu Rozvahu a 

VZZ za roky 2013, 2014 a 2015. 

28 QK1820470
Nová technologie využití odpadů z výroby biopaliv pro účely 

půdního doplňku

Česká zemědělská univerzita v Praze, Unipetrol výzkumně 

vzdělávací centrum, a.s.

Uchazeč Česká zemědělská univerzita v Praze nesplňuje 

podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 

17 a § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a Zadávací dokumentace 

veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva 

zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ pro rok 2017. Uchazeč v 

požadovaném termínu nedoložil Přílohu 8.6. Souhlas se 

zpracováním osobních údajů – doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. 

(doložit originál).


