
Protokol z hodnocení poskytovatele
Podprogram 1 - Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

Klíčová oblast II - Udržitelné zemědělství a lesnictví

Hodnocení Číslo
projektu Název Organizace

Doporučen
k

financování

Doporučen
k zařazení

do
finanční
alokace

A, A, A, A QK21010170 Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] Petr Kareš
[D] České vysoké učení
technické v Praze
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

ANO ANO

A, A, B, A QK21010141
Management gamet a reprodukce při ochraně genetických zdrojů a
šlechtitelském programu kapra obecného v podmínkách akvakultury
ČR

[P] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] Rybářství Nové
Hrady s.r.o.

ANO ANO
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A, A, A, B QK21010030 Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových
možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb

[P] Ústav biologie
obratlovců AV ČR, v. v. i.
[D] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] BioFish s.r.o.
[D] Biotechnologický
ústav AV ČR, v. v. i.

ANO ANO

A, B, A, A QK21010123
Vývoj metod redukce průniku antibiotik do prostředí v chovu dojnic
jako podpora prevence vzniku antibiotické rezistence
mikroorganismů

[P] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] Českomoravská
společnost chovatelů,
a.s.
[D] MVDr. Jiří Mašek,
s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

ANO ANO

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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A, B, A, A QK21010124 Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] AGRO PODLESÍ, a.s.
[D] AGROSPOL, agrární
družstvo
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO ANO

B, A, A, A QK21010136 Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do
pěstitelské a pivovarské praxe

[P] Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský,
a.s.
[D] Zemědělská
společnost Chrášťany
s.r.o.
[D] Plzeňský Prazdroj, a.
s.
[D] Chmelařský institut
s.r.o.

ANO ANO

B, A, A, A QK21010435 Monitoring stavu a vývoje souší po kůrovcové kalamitě

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Správa Národního
parku České Švýcarsko
[D] PRIMIS spol. s r. o.

ANO ANO

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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A, A, B, B QK21010189 Implementace ekosystémových služeb se zaměřením na vodní bilanci
ve vinohradnické praxi

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Vinařství Sádek s.r.o.

ANO ANO

C, A, A, A QK21010198 Adaptace lesního hospodářství pro udržitelné využívání přírodních
zdrojů

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Arcibiskupské lesy a
statky Olomouc s.r.o.
[D] Lesy České
republiky, s.p.
[D] KINSKÝ Žďár, a.s.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

ANO ANO

B, A, B, A QK21010038
Včasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s
využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním
rozborem vzorků mléka

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] Českomoravská
společnost chovatelů,
a.s.

ANO ANO

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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B, A, A, B QK21010131 Optimalizace managementu jednohorkových kaprových rybníků z
hlediska přikrmování a látkové bilance

[P] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] Biologické centrum
AV ČR, v. v. i.
[D] Blatenská ryba, spol.
s r.o.

ANO ANO

A, B, B, A QK21010200 Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v
kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] Petr Kareš
[D] Univerzita Hradec
Králové
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO ANO

A, C, A, A QK21010390
Moderní šlechtění s využitím molekulárně genetických metod pro
zrychlení a zefektivnění selekce a praktického uplatnění nových
odrůd jabloně s vysokou odolností k významným hospodářským
chorobám

[P] ÚSTAV
EXPERIMENTÁLNÍ
BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
[D] Pavel Voráček
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO ANO

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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A, A, C, A QK21010327 Alternativní aditiva ředidel kančího ejakulátu jako náhrada antibiotik.
[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] LIPRA PORK, a.s.

ANO ANO

A, B, A, B QK21010300
Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren
odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a
schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na
zemědělském a lesním půdním fondu

[P] Vysoká škola báňská
- Technická univerzita
Ostrava
[D] FCC Česká republika,
s.r.o.
[D] Ostravská univerzita

ANO ANO

B, A, C, A QK21010130 SMART FARMING - Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu
kořenů konvenčních plodin

[P] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.
[D] Agrio s.r.o.
[D] Leading Farmers CZ,
a.s.
[D] BEDNAR FMT s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO ANO

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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A, B, B, B QK21010247
Optimalizace hospodaření na nevyrovnaných pozemcích využitím
efektivního mapování půdních podmínek a zohlednění změn
vláhových poměrů s cílem stabilizace dosahovaných výnosových
úrovní

[P] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.
[D] ROSTĚNICE,a.s.
[D] World from Space
s.r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO ANO

B, A, A, C QK21010083 Ekologická ochrana konzumních brambor jako zdravé zeleniny proti
vybraným půdou a sadbou přenášeným patogenům

[P] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
[D] Lukáš Musil
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO ANO

B, A, B, B QK21010344 Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] NutriVet s.r.o.

ANO ANO

B, A, B, B QK21010335 Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem
GKZ

[P] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Univerzita Karlova

ANO ANO

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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A, B, C, A QK21010088
Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s
technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího
produktu

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
včelařský, s.r.o.
[D] Masarykova
univerzita

ANO ANO

B, C, A, A QK21010354 Progresivní metody hospodářsko-úpravnického plánování pro
podporu trvale udržitelného lesního hospodářství

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Lesprojekt východní
Čechy, s.r.o.
[D] TAXLES, s.r.o.

ANO ANO

A, A, C, B QK21010332
Mechanismus rezistence řepkových škůdců proti insekticidům, jejich
výchozí citlivost k novým insekticidům a dopad insekticidních
aplikací na vývoj larev škůdců a jejich přirozených nepřátel.

[P] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Ostravská univerzita
[D] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.
[D] LESPROJEKT-
SLUŽBY s.r.o.

ANO ANO

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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B, B, A, B QK21010294
Vývoj a ověření nástrojů pro podporu implementace národního
Systému monitorování plochy pomocí metod dálkového průzkumu
Země.

[P] Ústav výzkumu
globální změny AV ČR, v.
v. i.
[D] EKOTOXA s.r.o.
[D] GISAT s.r.o.

ANO ANO

A, B, A, C QK21010303
Inovativní postupy pro aplikaci alternativních zdrojů organické
hmoty a jejího návratu do půdy pro omezení degradačních procesů
půdy

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Zemědělské
obchodní družstvo
Kámen
[D] AGRO Posázaví, a.s.
[D] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Jiří Hodan

ANO NE

A, C, B, A QK21010033 Ekoinovativní přístup pro pěstování plodové zeleniny snižující rizika
kontaminace životního prostředí pesticidy

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Farma Bezdínek
s.r.o.

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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B, A, B, B QK21010187
Studium vlivu ošetření vybraných druhů osiv nízkoteplotním
plazmatem na počáteční růstové fáze rostlin, odolnost vůči suchu a
výskyt chorob přenosných osivem

[P] Masarykova
univerzita
[D] SEMO a.s.

ANO NE

A, B, C, A QK21010423 KLINGR | Komplexní využití klinoptilolitu v zemědělských a
environmentálních aplikacích

[P] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
[D] Univerzita Pardubice
[D] TERAMED, s.r.o.

ANO NE

C, B, A, A QK21010145 Pokročilé technologie odkornění stojících kůrovcových stromů
respektující principy integrované ochrany lesa

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] ENTRACON s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.

ANO NE

A, A, C, B QK21010315 Strojové učení: Datamining a nové možnosti predikce na základě
rutinních rozborů mléčných vzorků a jejich FTIR spektra.

[P] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] Zemědělské
družstvo Jeseník
[D] Bentley Czech s.r.o.

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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C, B, A, A QK21010142 Řešení aktuálních nákaz a zdravotní dokumentace ve stádech skotu
bez tržní produkce mléka

[P] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v. v. i.
[D] Českomoravská
společnost chovatelů,
a.s.
[D] Český svaz chovatelů
masného skotu, z.s.

ANO NE

B, A, B, B QK21010177 Profylaxe kolibakterióz u selat pomocí probiotik syntetizujících
antimikrobiální látky

[P] Masarykova
univerzita
[D] Ing. Jan Kopeček
[D] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v. v. i.

ANO NE

B, B, B, A QK21010036
Inovace integrované ochrany obilnin proti virovým chorobám a
snětím založené na nových genetických poznatcích a metodách
včasné diagnostiky

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Výzkumné centrum
SELTON, s.r.o.
[D] Rolnické družstvo
Bezno
[D] Agrotest fyto, s.r.o.

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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B, B, B, A QK21010271 Inovace strategií ochrany révy vinné proti fytoplazmovému žloutnutí
a červenání listů révy reagující na změnu klimatu

[P] Univerzita Palackého
v Olomouci
[D] Vinařství Čech s.r.o.
[D] Vinařství Šlancar,
s.r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO NE

A, C, B, A QK21010225 Vývoj diagnostických metod a postupů pro včasnou detekci a
eliminaci bakteriálních patogenů včelstev

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
včelařský, s.r.o.

ANO NE

C, A, C, A QK21010075
Nové postupy regulace škod působených hrabošem polním a
optimalizace epidemiologických rizik v konvenčním a ekologickém
systému hospodaření

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Univerzita Palackého
v Olomouci
[D] Petr Marada
[D] Antonín Tykal
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v. v. i.

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný

Strana 12 / 42



B, B, B, B QK21010349 Ochrana vodních toků před vstupem znečištění ze zemědělských
pozemků

[P] České vysoké učení
technické v Praze
[D] Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
[D] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.

ANO NE

B, C, A, B QK21010429 Etologie a mortalita juvenilních jedinců zajíce polního v otevřené
zemědělské krajině České republiky

[P] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
[D] ANITRA system s.r.o.

ANO NE

C, A, B, B QK21010258 Hodnocení rizikovosti pěstování smrku ve středních polohách České
republiky v měnících se klimatických podmínkách

[P] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
[D] Lesní družstvo obcí
Ledeč nad Sázavou
[D] Botanický ústav AV
ČR, v. v. i.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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B, B, A, C QK21010110 Efektivita, kvalita a bezpečnost produkce mléka u malých
přežvýkavců.

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Jiří Prokeš

ANO NE

C, B, A, B QK21010240 Inovativní způsoby prevence a ošetření proti šíření chorob komplexu
GTD

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Mikrobiologický
ústav AV ČR, v. v. i.
[D] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] AGROPOL Mikulov,
spol s r.o.

ANO NE

C, B, A, B QK21010345 Adaptační opatření při zakládání porostů s borovicí lesní a jedlí
bělokorou v souvislosti se změnou klimatu

[P] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
[D] Kloboucká lesní s.r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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B, C, A, B QK21010343 Výzkum metod ochrany révy vinné proti fytoparazitickým háďátkům

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Horákova farma,a.s.
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO NE

B, B, B, B QK21010378 Zvýšení obranyschopnosti zeleniny proti škůdcům aplikací
sekundárních produktů průmyslové výroby

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Jan Procházka
[D] ÚSTAV
EXPERIMENTÁLNÍ
BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO NE

B, B, B, B QK21010424 Biologické faktory ovlivňující zdraví končetin a časná detekce kulhání
v chovech dojeného skotu

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] ZEAS Lysice, a.s.
[D] Zemědělské
družstvo Čechtice
[D] Českomoravská
společnost chovatelů,
a.s.
[D] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v. v. i.

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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A, B, C, B QK21010319
Komplexní integrovaná ochrana brambor proti alternariovým
skvrnitostem včetně vývoje nové metody prognózy a signalizace v
měnících se klimatických podmínkách s důrazem na ekologické
aspekty.

[P] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] TOMÁŠ
LITSCHMANN
[D] Poradenský svaz
"Bramborářský
kroužek", z.s.

ANO NE

B, B, C, A QK21010339 Genetická ochrana bobu (Vicia faba) proti zrnokazu bobovému
(Bruchus rufimanus) založená na vytvoření odolného genotypu bobu

[P] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] SELGEN, a. s.
[D] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný
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B, B, B, B QK21010367 Nové přístupy ke kontrole mastitidních patogenů u dojnic, koz a ovcí
a redukce spotřeby antibiotik v chovech

[P] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v. v. i.
[D] Zemědělské
družstvo Jeseník
[D] Vlasta Skřivánková
[D] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.

ANO NE

C, C, A, A QK21010051 Vliv endokrinně disrupčních látek na reprodukci hospodářských
zvířat

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] CHOVSERVIS a.s.
[D] Vysoká škola
chemicko-technologická
v Praze
[D] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v. v. i.
[D] Ústav živočišné
fyziologie a genetiky AV
ČR, v. v. i.
[D] Univerzita Karlova

ANO NE

C, A, B, B QK21010144 Selekce borovice lesní na základě optimálního propojení genetických
a fyziologických parametrů v kontextu klimatických změn

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] PEXÍDR, s.r.o.

ANO NE
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B, A, B, C QK21010216 Ekonomicky a environmentálně udržitelná technologie pěstování
hrachu na semeno s výrazně sníženou potřebou pesticidů

[P] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] SELGEN, a. s.
[D] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.

ANO NE

C, B, B, A QK21010048 Studium zdraví, welfare a produkčních vlastností králíků chovaných v
různých systémech ustájení

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Jiří Kočár

ANO NE

A, B, B, C QK21010227 Nové genotypy a směry šlechtění řepky reagující na podmínky
klimatické změny a požadavky dechemizace zemědělství

[P] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] SELGEN, a. s.
[D] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO NE
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B, B, A, C QK21010251 Inovace managementu půdy ovocných sadů a vinic za účelem snížení
dopadů klimatických změn a zvýšení biodiverzity

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] Malus s.r.o.
[D] MORAVÍNO s.r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.

ANO NE

C, A, B, B QK21010391 Využití potenciálu pozemků historické cestní sítě jako efektivní
nástroj pro rychlou realizaci adaptačních opatření

[P] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.
[D] AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
[D] GEPRO spol. s r.o.

ANO NE

B, C, B, A QK21010407 Využití molekulárně biologických metod při determinaci příčin
poruch pevnosti kostní tkáně v chovech nosnic

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v. v. i.
[D] LÍHEŇ STUDENEC,
s.r.o.

ANO NE
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B, B, C, A QK21010085 Biologická ochrana ječmene pomocí nových mikroorganismů za
účelem snížení obsahu trichothecenových mykotoxinů.

[P] Univerzita Pardubice
[D] DITANA spol. s r.o.
[D] Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský,
a.s.

ANO NE

C, A, B, B QK21010093 Omezování environmentální zátěže rezidui půdních herbicidů při
zvýšené ochraně půdy před erozí a splachem

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Zemědělské
obchodní družstvo
Hořice
[D] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.

ANO NE

A, B, C, B QK21010105 Inovace pěstebních a sklizňových technologií semenných porostů
vybraných plodin se zaměřením na nové možnosti desikace

[P] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.
[D] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] SELGEN, a. s.

ANO NE
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A, B, B, C QK21010389
Studium rezistence bakterií Pseudomonas syringae k používaným
přípravkům v ovocných sadech a výzkum možností alternativních
postupů pro její eliminaci

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] SADY spol.s r.o.Bílé
Podolí

ANO NE

B, A, C, B QK21010244 Využití superabsorpčních polymerů řízeně uvolňujících živiny ve
výživě polních plodin pěstovaných v podmínkách sucha

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] SCITEG, a.s.

ANO NE

B, B, C, A QK21010140
Pěstování bramboru pod závlahou v podmínkách výskytu karanténní
bakterie Ralstonia solanacearum v říční vodě v období rostoucího
rizika fyziologického sucha

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Pavel Pokorný - B R
A M K O

ANO NE

C, A, A, C QK21010351 Jetelotravní směsi přispívající zvýšenému zadržení vody v krajině a
jako předpoklad výroby funkčních potravin

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] Českomoravská
společnost chovatelů,
a.s.

ANO NE
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C, C, B, A QK21010291
Komplexní adaptační opatření k posílení soběstačnosti v produkci
zeleniny s ohledem na změnu klimatu a rostoucí poptávku po lokální
produkci

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] HANKA MOCHOV
s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Ústav výzkumu
globální změny AV ČR, v.
v. i.

ANO NE

A, C, B, C QK21010417 Nové ekologicky přijatelné technologie ochrany zemědělských
produktů s vyšší přidanou hodnotou proti skladištním škůdcům

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský,
a.s.
[D] Plzeňský Prazdroj, a.
s.
[D] Podravka - Lagris a.s.

ANO NE

B, B, C, B QK21010352
Komplexní technologie pěstování kmínu kořenného v měnících se
klimatických podmínkách s důrazem na kvalitativní parametry
produkce.

[P] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] ROLS Lešany, spol. s
r.o.
[D] Ústav analytické
chemie AV ČR,v. v. i.
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO NE
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B, B, B, C QK21010375 Regulace zatížení ovocných dřevin plodností jako adaptační opatření
na změnu klimatu a preference trhu.

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] Malus s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO NE

B, C, B, B QK21010249 Uplatnění metod molekulární genetiky ve šlechtění nových odrůd
jabloní

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] RADANAL s.r.o.
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

ANO NE

A, C, B, C QK21010337
Pěstební postupy druhové přeměny lesů jedlí bělokorou a bukem
lesním z pohledu jejich růstu, vývoje, vitality a odolnosti ke stresu
suchem.

[P] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
[D] Diecézní lesy Hradec
Králové s.r.o.
[D] Univerzita Karlova

ANO NE
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C, C, B, A QK21010100
Granulační a termické zpracování čistírenských kalů se zbytky po
čištění rostlinných komodit a víceleté ověřování jejich využití na
zemědělské půdě

[P] Výzkumný ústav
zemědělské techniky, v.
v. i.
[D] THEODOR DESIGN,
s.r.o.
[D] Ústav chemických
procesů AV ČR, v. v. i.

ANO NE

B, B, B, C QK21010120 Predikce výskytu chorob tradičně pěstovaných olejnin na základě
biomatematických modelů dle zásad integrované ochrany rostlin

[P] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.
[D] RenoFarma Slezan,
a.s.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Agritec Plant
Research s.r.o.

ANO NE

A, C, B, C QK21010073 Lokální potravinová soběstačnost – základ nízkouhlíkové ekonomiky
i regionální bezpečnosti

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Ekoport z.s.

ANO NE
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C, C, B, A QK21010184 Využití biocharu z kůrovcového dřeva pro účely v boji se suchem v
lesním hospodářství

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] PICRA s.r.o.
[D] Kinský dal Borgo, a.s.
[D] ÚSTAV
EXPERIMENTÁLNÍ
BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
[D] Ústav chemických
procesů AV ČR, v. v. i.

ANO NE

B, B, B, C QK21010224 Udržitelné rybářství velké nádrže
[P] Biologické centrum
AV ČR, v. v. i.
[D] Český rybářský svaz,
z. s.

ANO NE

C, B, B, B QK21010272 Strategie zakládání a pěstování lesních porostů v kontextu
klimatických změn a vlivu zvěře

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Lesy České
republiky, s.p.
[D] Colloredo-Mannsfeld
spol. s r.o.

ANO NE
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B, C, B, B QK21010425 Identifikace, rozšíření a ochrana zemědělských plodin před
škodlivými druhy vrtulí

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Ovocnářská unie
České republiky, z.s.
[D] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.

ANO NE

A, C, C, B QK21010101 Ochrana obilnin před negativním působením hub rodu Alternaria ve
vztahu k bezpečnosti potravin

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Družstvo Vysočina
[D] ZOD Brniště a.s.
[D] Vysoká škola
chemicko-technologická
v Praze

ANO NE
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A, C, C, B QK21010169
Výzkum produkčních a mimoprodukčních funkcí vybraných druhů a
odrůd plodin pro deficitní a nerovnoměrné srážkové podmínky a
jejich uplatnění v zemědělské praxi ke zlepšení retence vody v půdě

[P] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] POOSLAVÍ Nová Ves,
družstvo
[D] AG Skořenice,
akciová společnost
[D] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.
[D] Agrovýzkum Rapotín
s.r.o.
[D] Agritec Plant
Research s.r.o.

ANO NE

C, A, B, C QK21010318 Využití laktátového komplexu chromu jako krmného doplňku a jeho
vliv na metabolizmus prasat.

[P] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno
[D] AGROBAC s.r.o.

ANO NE

A, C, C, B QK21010039
Monitoring sezónní dynamiky neseného množství asimilačního
aparátu porostů přípravných dřevin jako nástroj pro optimalizaci
pěstebních postupů.

[P] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
[D] Městské lesy Hradec
Králové a.s.
[D] Mendelova
univerzita v Brně

ANO NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný

Strana 27 / 42



B, A, C, C QK21010107 Využití béru a čiroku jako perspektivních plodin pro výkrm drůbeže

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] SEED SERVICE s.r.o.
[D] Farmet a.s.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

ANO NE

C, B, A, C QK21010248 Opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn do výživy
hospodářských zvířat

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] SEED SERVICE s.r.o.
[D] NutriVet s.r.o.

ANO NE

B, B, C, B QK21010415
Zavedení a optimalizace nových technologií lokální aplikace tekutých
a granulovaných hnojiv v pěstební technologie řepky ozimé a
kukuřice seté

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Zemědělské
družstvo Maleč

ANO NE

B, B, B, C QK21010413 Modifikace lesopěstebních opatření pro podporu porostních směsí

[P] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
[D] Lesy města
Olomouce, a.s.

ANO NE
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A, B, C, C QK21010422 SOMO | Půdní senzor vlhkosti na bázi organických polovodičů pro
environmentální technologie a zemědělství

[P] Ústav chemických
procesů AV ČR, v. v. i.
[D] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
[D] TERAMED, s.r.o.

ANO NE

B, C, A, C QK21010041 Využití meziplodin k rozšíření krmivové základny
[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] SEED SERVICE s.r.o.

ANO NE

C, A, B, C QK21010072 Nové postupy ke snížení dopadu chovu hospodářských zvířat na
životní prostředí

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] SUŠÁRNA
POHOŘELICE, s.r.o.
[D] Univerzita Palackého
v Olomouci
[D] Agrotest fyto, s.r.o.

ANO NE
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C, A, B, C QK21010365 Nová technologie ošetření osiva a sadby zeleniny proti významným
patogenům a škůdcům

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] MORAVOSEED CZ
a.s.
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Lučební závody
Draslovka a.s. Kolín

ANO NE

C, A, B, C QK21010202 Pokročilé materiály a jejich aplikace na osivo s cílem zlepšení
vzcházivosti v podmínkách nedostatku vody

[P] Vysoká škola báňská
- Technická univerzita
Ostrava
[D] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.

ANO NE

C, B, A, C QK21010233
Srovnání účinnosti ekologicky nezávadných přírodních látek a
veterinárních hormonálních preparátů v rámci řízené reprodukce v
chovech skotu

[P] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno
[D] Meclovská
zemědělská, a. s.

ANO NE

C, B, C, B QK21010218
Využití různého stupně odpovědí exprese stresových markerů u
perspektivních materiálů k vytvoření odolného materiálu vůči suchu
u hrachu setého

[P] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] SEMO a.s.
[D] Univerzita Palackého
v Olomouci

NE NE
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B, C, B, C QK21010277
Bioekonomické aspekty trvalosti lesního hospodaření v kalamitních
zónách České republiky a potenciál následného využití dřevní
suroviny

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Městské lesy Hradec
Králové a.s.
[D] FORESTA SG, a.s.
[D] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.

NE NE

B, C, C, B QK21010321
Platforma umožňující systemické využití bezpilotních prostředků pro
podporu udržitelného zemědělství farmáři, státními organizacemi a
veřejnými subjekty

[P] Ústav zemědělské
ekonomiky a informací
[D] České vysoké učení
technické v Praze
[D] NITES a.s.
[D] AgentFly
Technologies s.r.o.

NE NE

C, C, B, B QK21010213
Dry farming systém pro udržitelné hospodaření v oblastech s častým
výskytem sucha založený na intenzivním pěstování nově
vyšlechtěných českých odrůd víceúčelově využitelných suchu
odolných plodin bez zavlažování.

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] VŠEZEP s.r.o.
[D] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.
[D] VOS zemědělců,a.s.
[D] SEED SERVICE s.r.o.

NE NE
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B, C, B, C QK21010176
Fumigační asanace kůrovcového dřeva na skládkách a v kontejnerech
jako prostředek snížení ekologických dopadů kůrovcové kalamity a
podpora zahraničního exportu dřeva z kalamitních těžeb

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.
[D] Lučební závody
Draslovka a.s. Kolín
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

NE NE

B, C, C, B QK21010209 Sortiment genotypů ovoce vhodných pro robotizovanou sklizeň s
přihlédnutím k následnému dlouhodobému skladování plodů

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] Univerzita Hradec
Králové
[D] Petr Kareš
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

NE NE

B, B, C, C QK21010368
Sledování změn obsahu živin u krmných plodin s využitím
multispektrálního dálkového průzkumu pro detekci kvality píce a
management sklizně

[P] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] agriKomp Bohemia
s.r.o.
[D] NutriVet s.r.o.
[D] Vysoké učení
technické v Brně

NE NE
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C, C, A, C QK21010090 Inovativní metody propagace ořešáku a dalších minoritně
pěstovaných ovocných druhů s vysokým nutričním potenciálem

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] Jan Holub s.r.o.
[D] OlChemIm s.r.o.
[D] ÚSTAV
EXPERIMENTÁLNÍ
BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

NE NE

C, B, B, C QK21010255
Fenotypová variabilita produkčních znaků a dohledatelnost původu
masa ve výrobcích u přeštických černostrakatých prasat z pohledu
molekulární genetiky

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] Svaz chovatelů
prasat, z.s.
[D] Zemědělské
družstvo Mladotice
[D] Mendelova
univerzita v Brně

NE NE
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C, B, C, B QK21010309 Negativní dopady atypických zdravotních parametrů na reprodukci a
chov koní a jejich řešení metodami asistované reprodukce

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Asociace svazů
chovatelů koní České
republiky, z.s.
[D] Českomoravská
společnost chovatelů,
a.s.

NE NE

B, C, B, C QK21010116 Zavedení genetického hodnocení koz za účelem šlechtění na zvýšení
kvality mléčné produkce a bezpečnosti potravin

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] Českomoravská
společnost chovatelů,
a.s.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

NE NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný

Strana 34 / 42



B, C, B, C QK21010241
Výzkum, implementace metod a tvorba elitních výchozích
šlechtitelských materiálů pro efektivní šlechtění liniových a
hybridních odrůd ozimé řepky

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] SEMPRA PRAHA a. s.
[D] SELGEN, a. s.
[D] OSEVA vývoj a
výzkum s.r.o.
[D] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] Agritec Plant
Research s.r.o.

NE NE

B, C, C, B QK21010392 Využití variability genů přirozené imunity pro kontrolu
koronavirových infekcí skotu

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] Chovatelské
družstvo
Impuls,družstvo

NE NE

C, C, C, A QK21010421 Technologická úprava tekutých statkových a organických hnojiv
okyselením pro lepší využitelnost obsažených a dodaných živin

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Zemědělské
obchodní družstvo
Kámen
[D] Výzkumný ústav
zemědělské techniky, v.
v. i.
[D] Mendelova
univerzita v Brně

NE NE
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C, A, C, C QK21010432
Efektivní využití silážních aditiv pro výrobu siláží objemných krmiv,
jejich fermentaci a stabilitu siláží s ohledem na klimatické podmínky
v ČR

[P] Agrovýzkum Rapotín
s.r.o.
[D] AG Skořenice,
akciová společnost
[D] NutriVet s.r.o.

NE NE

B, B, C, C QK21010164 Hodnocení a výběr některých variant agrolesnického hospodaření se
zaměřením na produkci ovoce

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] KINSKÝ Žďár, a.s.
[D] ENKI, o.p.s.
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.

NE NE

B, C, C, B QK21010254 Rozšíření pěstování sóji v ČR do marginálních oblastí

[P] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] Zemědělské služby
Dynín, a.s.
[D] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

NE NE
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B, C, C, B QK21010350 Systém ekologického pěstování ovoce podporující funkční
biodiverzitu a hospodaření s vodou

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Mendelova
univerzita v Brně
[D] Ovocnářské družstvo
[D] SADY spol.s r.o.Bílé
Podolí
[D] Biologické centrum
AV ČR, v. v. i.
[D] TOMÁŠ
LITSCHMANN
[D] RADANAL s.r.o.
[D] BIOCONT
LABORATORY, spol. s
r.o.

NE NE

C, B, B, C QK21010217 Optimalizace pěstování jahodníku s využitím nové technologie
dálkového snímání biotického a abiotického stresu rostlin

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Bc. Milan Hanč
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

NE NE
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C, A, C, C QK21010377 Aplikace dálkového průzkumu pro sledování zdravotního stavu
rostlin

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Jan Procházka
[D] Řepařský institut,
spol. s r.o.
[D] Univerzita Palackého
v Olomouci
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

NE NE

C, C, C, A QK21010028 Identifikace škodlivých a užitečných organismů pomocí chytré
aplikace - inovativní nástroj precizního zemědělství

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] USPIN s.r.o.

NE NE

C, B, C, C QK21010398 Drůbeží model pro studium nového koronaviru SARS-CoV-2

[P] Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i.
[D] BIOPHARM,
Výzkumný ústav
biofarmacie a
veterinárních léčiv a.s.

NE NE
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B, C, C, C QK21010230 Ověřování možnosti pěstování kukuřice seté na silně erozně
ohrožené půdě v rámci standardu DZES 5.

[P] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.
[D] ZD Krásná Hora nad
Vltavou a.s.
[D] Ekotechnika s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

NE NE

C, C, C, B QK21010274
Zajištění komplexního přístupu ve farmovém chovu daňků v České
republice s využitím nejnovějších poznatků z oblasti welfare,
parazitologie, molekulární genetiky a šlechtění.

[P] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] Pavel Friedberger

NE NE

C, C, B, C QK21010012 Optimalizace spotřeby pitné a produkce odpadní vody ve
velkochovech prasat v podmínkách klimatické změny.

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] INTEGRAZ, spol. s
r.o. pro ŽV Záhorčí
[D] AGROFARM, a.s.
[D] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno
[D] VODA CZ s.r.o.

NE NE
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C, B, C, C QK21010183 Využití vybraných růstových regulátorů pro zlepšení pěstitelských
vlastností vybraných minoritních plodin s ohledem na změny klimatu

[P] Agritec Plant
Research s.r.o.
[D] HEMP PRODUCTION
CZ, s.r.o.
[D] Univerzita Palackého
v Olomouci
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

NE NE

B, C, C, C QK21010228 Charakteristika viničních tratí v kontextu udržitelného vinohradnictví

[P] Mendelova
univerzita v Brně
[D] TOMÁŠ
LITSCHMANN
[D] VÍNO BLATEL, a.s.
[D] VINICE ZNOVÍN,
s.r.o.
[D] AQUA PROCON s.r.o.

NE NE

C, C, B, C QK21010281 Snížení dopadů sucha na růst a výživu sladovnického ječmene
aplikací inovativních postupů genetiky a fyziologie rostlin

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] E-agro s.r.o.

NE NE
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B, C, C, C QK21010055 Hospodářské využití meziplodin v systémech precizního zemědělství
s ohledem na protierozní ochranu půdy

[P] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy,v. v. i.
[D] ZD Krásná Hora nad
Vltavou a.s.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.

NE NE

C, C, C, B QK21010074 Prevence a eliminace poškozování ovocných dřevin v sadech volně
žijícími druhy savců

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.
[D] Petr Kareš
[D] Mendelova
univerzita v Brně

NE NE

B, C, C, C QK21010369
Využití bezsubstrátových technologií u brambor, zeleniny, bylin a
systému řízení živin a spektrálního osvětlení pro modulaci
fotosyntézy a rozvoj rostlinolékařských metod

[P] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
[D] ECOFER s.r.o.

NE NE

C, B, C, C QK21010086 Nové přístupy k zajištění setrvalého hospodaření se živinami a
organickými látkami v zemědělském závodě

[P] Agrovýzkum Rapotín
s.r.o.
[D] Envi Produkt, s.r.o.

NE NE
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C, C, C, C QK21010204 Druhová odolnost praturů, zubrů, bizonů a původních plemen skotu
chovaných v ČR vůči vybraným parazitárním onemocněním

[P] Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
[D] GW FARMA s.r.o.
[D] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno

NE NE

V Praze dne 02.11.2020
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