Seznam nepřijatých návrhů projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2020
v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ
Řádek
číslo

Seznam uchazečů
Kód projektu

Název projektu

Důvod vyžazení
Hlavní uchazeč

Další účastníci
Institut klinické a experimentální medicíny;
Mendelova univerzita v Brně; MikroChem LKT
spol. s r.o.; qualizoom s.r.o.; Ústav výzkumu
globální změny AV ČR, v.v.i.; Všeobecná
fakultní nemocnice v Praze

Uchazeči MikroChem LKT spol. s r.o. a Qualizoom
s.r.o. nezaslali ve stanovené lhůtě Čestné
prohlášení uchazeče v souladu se Zadávací
dokumentací.

1

QK21010015

Výživa v léčbě obezity a diabetu druhého typu a
výzkum možného uplatnění viniferinu

Výzkumný ústav potravinářský Praha,
v.v.i.

2

QK21010026

Snížení výskytu zlomenin kostí u slepic v halových
systémech chovu výživou za současného zvýšení
kvality vajec

Uchazeč Mezinárodní testování drůbeže, státní
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. Česká zemědělská univerzita v Praze;
podnik chybně uvedl velikost podniku dle Nařízení
i.
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Komise (EU) č. 651/2014.

3

QK21010042

Využití probiotických vlastností mikrobiálních agens
Jihočeská univerzita v Českých
v chovech drůbeže s ohledem na zdravotní stav,
Budějovicích
životaschopnost, ekologické aspekty a biosecuritu.

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik;
Uchazeč Mezinárodní testování drůbeže, státní
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.;
podnik chybně uvedl velikost podniku dle Nařízení
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.;
Komise (EU) č. 651/2014.
Zemědělské služby Dynín, a.s.

4

QK21010043

Využití vysokoprodukčních dojnic s permanentní
kanylou pro upřesnění využitelnosti a stravitelnosti
krmiv metodou in sacco

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

SCHAUMANN ČR s.r.o.; Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.

5

QK21010077

Výzkum stability pesticidů a environmentálních
dopadů jejich aplikace při ochraně chmele v
podmínkách klimatických změn

Chmelařský institut s.r.o.

Uchazeč Benediktinská hospodářská správa
AGRAS Želatovice,a.s.; Benediktinská
Břevnov s.r.o. byl indikován jako podnik v
hospodářská správa Břevnov s.r.o.;
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

6

QK21010091

Optimalizace a zavedení technologie akvaponie do
podmínek České republiky.

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

AEROLUX, s.r.o.; EKOFARMA 88
KRKONOŠE s.r.o.

Uchazeč Ekofarma 88 Krkonoše s.r.o. byl
indikován jako podnik v obtížích dle Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014.

7

QK21010122

Využití potenciálu volně dostupných družicových
snímků k dosažení optimalizace rostlinné výroby

Česká zemědělská univerzita v Praze

Big Terra Alpha s.r.o.; LABORATOŘ
POSTOLOPRTY s.r.o.; Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.; Zemědělské družstvo
Radiměř; Zemědělské družstvo Vendolí

Uchazeč Zemědělské družstvo Vendolí nezaslal ve
stanovené lhůtě Čestné prohlášení uchazeče v
souladu se Zadávací dokumentací.
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Uchazeč SCHAUMANN ČR s.r.o. nedoložil data
potřebná k posouzení velikosti podniku dle
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Uchazeč Statutární město Brno nesplňuje definici
výzkumné organizace dle Nařízení Komise (EU) č.
651/2014 a Rámce pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací.
Uchazeč ALS Czech Republic, s.r.o. nezaslal ve
stanovené lhůtě Čestné prohlášení uchazeče v
souladu se Zadávací dokumentací.

8

QK21010135

Guerillové zahradničení, nástroj pro snižování
dopadu klimatické změny a pro zvyšování kvality
života ve městech

9

QK21010162

Zhodnocení potenciálu využití vyčištěných
odpadních vod pro potřeby závlah zemědělské půdy Mendelova univerzita v Brně
na vybraných lokalitách

ALS Czech Republic, s.r.o.; Masarykova
univerzita

10

QK21010175

Výskyt a perzistence virových patogenů v chovech
kapra obecného

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

HaServices s.r.o.; Rybářství Hluboká cz.
s.r.o.; Rybářství Hodonín, s.r.o.; Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno; Výzkumný
ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Uchazeč HaServices s.r.o. dostatečně nedoložil
dokumenty pro posouzení finančního zdraví a byl
indikován jako podnik v obtížích dle Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014.

11

QK21010178

Komplexní a efektivní řešení rotavirových průjmů
selat

Výzkumný ústav veterinárního
lékařství, v.v.i.

SEVARON s.r.o.

Uchazeč Sevaron s.r.o. nezaslal ve stanovené
lhůtě Čestné prohlášení uchazeče v souladu se
Zadávací dokumentací.

12

QK21010197

Diagnostika a možnosti prevence atypické myopatie Veterinární a farmaceutická univerzita
koní v podmínkách ČR
Brno

13

QK21010205

Využití přehradních sedimentů jako suroviny a
nástroje pro boj se suchem

Mendelova univerzita v Brně

14

QK21010208

Intramamární vakcinace proti mastitidám skotu

Výzkumný ústav veterinárního
lékařství, v.v.i.

15

QK21010232

Optimalizace využití lokálních zdrojů krmiv ve výživě
A L A, a.s. Řepníky; Česká zemědělská
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v.
vykrmovaných kuřat a králíků s ohledem na
univerzita v Praze; Mezinárodní testování
i.
zdravotní stav a kvalitu masa
drůbeže, státní podnik

Mendelova univerzita v Brně

Jan Hladký; Statutární město Brno

Uchazeč Equine Vet Service a.s. byl indikován
Equine Vet Service a.s.; Univerzita Palackého
jako podnik v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č.
v Olomouci
651/2014.
Uchazeči CREA Hydro&Energy, z.s. a URGA,
s.r.o. nezaslali ve stanovené lhůtě Čestné
CREA Hydro&Energy, z.s.; URGA, s.r.o.
prohlášení uchazeče v souladu se Zadávací
dokumentací.
Bioveta, a.s.

QK21010237

Vývoj dlouhodobě udržitelného komplexního
ošetření osiv proti škodlivým činitelům

17

QK21010248

Opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn do Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v.
NutriVet s.r.o.; SEED SERVICE s.r.o.
i.
výživy hospodářských zvířat

18

QK21010253

Inovace technologických postupů pro adaptaci
trvalých travních porostů při současných půdních
podmínkách a klimatické změně

QK21010263

Vytvoření analytických metod pro faremní stanovení
kvality mléka a detekci klinických a subklinických
Česká zemědělská univerzita v Praze
mastitid v dojných chovech malých přežvýkavců

19

Zemědělský výzkum,spol. s r.o.
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Uchazeč Mezinárodní testování drůbeže, státní
podnik chybně uvedl velikost podniku dle Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014.

Uchazeči LABRIS, s.r.o.; Zemědělská a.s.
LABRIS, s.r.o.; Zemědělská a.s.
Krucemburk; Zemědělské družstvo Svojetín a ZOS
Krucemburk,akciová společnost; Zemědělské Liběšovice s.r.o. nezaslali ve stanovené lhůtě
družstvo Svojetín; ZOS Liběšovice s.r.o.
Čestné prohlášení uchazeče v souladu se
Zadávací dokumentací.

16

Česká zemědělská univerzita v Praze

Uchazeč Bioveta, a.s. nezaslal ve stanovené lhůtě
Čestné prohlášení uchazeče v souladu se
Zadávací dokumentací.

Uchazeč SEED SERVICE s.r.o. chybně uvedl
velikost podniku dle Nařízení Komise (EU) č.
651/2014.

Uchazeč FARMA ŽIRO, s.r.o.nezaslal ve
FARMA ŽIRO, s.r.o.; Josef Havlík; Výzkumný
stanovené lhůtě Čestné prohlášení uchazeče v
ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
souladu se Zadávací dokumentací.
Jakub Laušman; Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre

Uchazeč Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre nesplnil podmínku existence pobočky či
provozovny na území České republiky v souladu
se Zadávací dokumentací.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

Uchazeč Štěpán Netík nezaslal ve stanovené lhůtě
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Čestné prohlášení uchazeče ze své datové
Štěpán Netík
schránky v souladu se Zadávací dokumentací.

20

QK21010269

Stabilizace půdní organické hmoty zvýšením
intenzity a produktivity humifikace

21

QK21010277

Bioekonomické aspekty trvalosti lesního
hospodaření v kalamitních zónách České republiky a Česká zemědělská univerzita v Praze
potenciál následného využití dřevní suroviny

22

QK21010342

Nové způsoby zpracování a využití tuzemských
olejnin

BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o.; Centrum
Vysoká škola chemicko-technologická
zemědělsko-potravinářského výzkumu a
v Praze
inovací, s.r.o.; FABIO PRODUKT spol. s r.o.

Uchazeč BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o.
chybně uvedl velikost podniku a zároveň byl
indikován jako podnik v obtížích dle Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014.

23

QK21010346

Vliv odlesnění na vodní režim malých povodí

Výzkumný ústav lesního hospodářství
Biskupství ostravsko-opavské
a myslivosti, v.v.i.

Uchazeč Biskupství ostravsko-opavské chybně
uvedl velikost podniku dle Nařízení Komise (EU) č.
651/2014.

24

QK21010363

Výzkum pěstitelských a technologických postupů pro Výzkumný a šlechtitelský ústav
průmyslové zpracování jádrovin
ovocnářský Holovousy s.r.o.

Cider Sekt s.r.o.; ZEMCHEBA, s.r.o.

25

QK21010364

Vývoj strojů ke zvýšení efektivity hospodaření s
vodou v zemědělství a lesnictví

MOREAU AGRI, spol. s r.o.; ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.; TERAMED, s.r.o.

26

QK21010370

Analýza růstu mladých koní a optimalizace
vyšetření osteochondrotických změn během vývoje
koně.

Mendelova univerzita v Brně

Equine Vet Service a.s.; Zemský hřebčinec
Tlumačov s.p.o.

Uchazeč Equine Vet Service a.s. byl indikován
jako podnik v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č.
651/2014. Uchazeč Zemský hřebčinec Tlumačov
s.p.o. chybně uvedl velikost podniku dle Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014.

27

QK21010381

Zhodnocení hydromorfologického stavu dolních a
středních úseků vodních toků a návrh opatření pro
jeho zlepšení, při zachování užívání toků.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

AQUATIS a.s.

Uchazeč AQUATIS a.s. chybně uvedl velikost
podniku dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

28

QK21010393

Lokálně cílená aplikace herbicidních látek s využitím
Mendelova univerzita v Brně
technologií precizního zemědělství

29

QK21010410

Změny sekvestrace uhlíku v lesních půdách v
důsledku kůrovcové kalamity

Výzkumný ústav lesního hospodářství
Lesní družstvo obcí
a myslivosti, v.v.i.

30

QK21010433

Deterentní zařízení vhodná pro minimalizaci škod
zvěří na lesních porostech malých vlastníků

Česká zemědělská univerzita v Praze

31

QK21020400

Příčinné historické aspekty lesnictví jako nástroj
managementu pro trvale udržitelné
obhospodařování lesů a využívání dřevní suroviny

Mendelova univerzita v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Stránka 3 z 3

FORESTA SG, a.s.; Městské lesy Hradec
Králové a.s.; Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Uchazeč FORESTA SG, a.s. byl indikován
jako podnik v obtížích dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014.

Uchazeč ZEMCHEBA, s.r.o. byl indikován
jako podnik v obtížích dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014.
Uchazeč MOREAU AGRI, spol. s r.o. chybně uvedl
velikost podniku dle Nařízení Komise (EU) č.
651/2014.

AGROLA, s.r.o.; ROSTĚNICE,a.s.; Skymaps Uchazeč Skymaps s.r.o. byl indikován jako
s.r.o.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, podnik v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č.
651/2014.
v.v.i.
Uchazeč Lesní družstvo obcí chybně uvedl velikost
podniku dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková
organizace

-

Uchazeč Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková
organizace chybně uvedl velikost podniku dle
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Uchazeč nezaslal Potvrzení podání elektronického
návrhu projektu do datové schránky poskytovatele
v souladu se Zadávací dokumentací.

