
Řádek 

číslo
Kód projektu Název projektu Příjemce projektu Další účastnící projektu Důvod vyřazení

1 QK1910020

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.

Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

1) OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

2) SEED SERVICE s.r.o.

3) VOS zemědělců, a.s.

4) POZEP   s.r.o.

Uchazeči SEED SERVICE s.r.o. a POZEP   s.r.o. 

nesplnili podmínky formální kontroly.

SEED SERVICE s.r.o. - na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.

POZEP s.r.o. - na základě výzvy bylo doloženo Čestné 

prohlášení Informace o identifikaci právnické osoby - 

osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.

2 QK1910030 Reformulace a inovace receptur masných a pekařských výrobků
Mendelova univerzita v Brně 

- Agronomická fakulta

1) Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno - Fakulta 

veterinární hygieny a ekologie

2) Řeznictví a uzenářství Jan 

Pavlíček s.r.o.

3) Pekárny Blansko a.s.

Uchazeč Pekárny Blansko a.s. nesplnil podmínky 

formální kontroly - na základě výzvy bylo doloženo 

nepodepsané Čestné prohlášení Informace o 

identifikaci právnické osoby.

3 QK1910032
Nové perspektivní druhy rostlin a odrůdy zemědělských plodin pro 

kulturní krajinu za podmínek měnícího se klimatu

Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

1) SEED SERVICE s.r.o.

2) Zemědělský výzkum,spol. 

s r.o.

3) OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Uchazeč SEED SERVICE s.r.o. nesplnil podmínky 

formální kontroly - na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.

4 QK1910035
Využití potenciálu volně dostupných družicových snímků k dosažení 

optimalizace rostlinné výroby

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Technická fakulta

1) Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

2) Zemědělské družstvo Vendolí

3) LUPOFYT,s.r.o.

4) Zemědělská společnost 

Písková Lhota a.s.

Uchazeč Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. 

uvádí v návrhu projektu velikost podniku v rozporu 

se skutečností.

5 QK1910062
Vliv endokrinně disrupčních látek na reprodukci hospodářských 

zvířat

Výzkumný ústav živočišné 

výroby, v. v. i.

1) Výzkumný ústav 

veterinárního lékařství, v.v.i.

2) Ústav živočišné fyziologie a 

genetiky AV ČR, v.v.i.

3) Univerzita Karlova v Praze - 

Lékařská fakulta v Plzni

4) Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních 

zdrojů

5) Contipro a.s.

Uchazeč Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, 

v.v.i. nesplnil podmínky formální kontroly - Uchazeč 

nedodal dokumenty k prokázání způsobilosti 

uchazeče  v termínu stanoveném zadávací 

dokumentací veřejné soutěže. 

6 QK1910068

Technologie farmového chovu jelenovitých a zpracování masa na 

produkty s vyšší přidanou hodnotou a potenciálním zdravotním 

přínosem pro spotřebitele.

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta tropického 

zemědělství

1) Výzkumný ústav živočišné 

výroby, v. v. i.

2) Pavel Friedberger

3) REMBERK s.r.o.

4) Novák maso-uzeniny s.r.o.

Uchazeč Novák maso-uzeniny s.r.o. nesplnil 

podmínky formální kontroly - Uchazeč nedodal 

dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče  v 

termínu stanoveném zadávací dokumentací veřejné 

soutěže.

7 QK1910077
Využití biologických přípravků v ochraně proti chorobám kořenů 

olejnin

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta 

agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů

1) RNDr. David Novotný, Ph.D.

2) BEDNAR FMT s.r.o.

3) SPZO s.r.o.

4) ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ 

BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

5) Agrotest fyto, s.r.o.

6) Masarykova univerzita - 

Přírodovědecká fakulta

Uchazeč SPZO s.r.o nesplnil podmínky formální 

kontroly - uchazeč vystupuje jako výzkumná 

organizace, ale nenaplňuje znaky VO dle Rámce.

8 QK1910132
Vývoj a zavedení komplexních detekčních systémů pro průkaz 

autenticity sladkovodních a mořských druhů ryb, korýšů a měkkýšů

Výzkumný ústav 

veterinárního lékařství, v.v.i.

1) Ústav biologie obratlovců AV 

ČR, v.v.i.

2) RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.

3) Zpracovna ryb Šišma s.r.o.

Uchazeč Zpracovna ryb Šišma s.r.o. nesplnil 

podmínky formální kontroly - Na základě výzvy bylo 

doloženo Čestné prohlášení Informace o identifikaci 

právnické osoby - osoba s podílem v právnické 

osobě uchazeče vyplněna v rozporu s výpisem z 

obchodního rejstříku.

9 QK1910142
Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování 

zemědělských produktů

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta 

agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů

1) de Wolf GROUP s.r.o.

2) Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

3) Terpenix s.r.o.

Uchazeč  de Wolf GROUP s.r.o nesplnil podmínky 

formální kontroly - Na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku. 

10 QK1910152
Inovace metod integrované ochrany cukrové řepy se zaměřením na 

omezení zatížení životního prostředí rezidui pesticidů

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta 

agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů

1) Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

2) Řepařský institut, spol. s r.o.

3) Moravskoslezské cukrovary, 

a.s.

Potvrzení podání návrhu projektu nebylo zasláno 

datovou schránkou v termínu stanoveném zadávací 

dokumentací.

Uchazeč  Řepařský institut, spol. s r.o. nesplnil 

podmínky formální kontroly - uchazeč vystupuje 

jako výzkumná organizace, ale nenaplňuje znaky VO 

dle Rámce.

11 QK1910153
Nové české odrůdy C4 plodin čiroku a béru do suchých oblastí České 

republiky s využitím v potravinářském a pivovarském průmyslu

Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

1) Výzkumný ústav 

potravinářský Praha, v.v.i.

2) SEED SERVICE s.r.o.

3) Pivovar Clock s.r.o.

Uchazeč SEED SERVICE s.r.o. nesplnil podmínky 

formální kontroly - na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.

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



12 QK1910160
Zlepšení managementu vody v půdě novými technologickými 

postupy v suchých oblastech

Zemědělský výzkum,spol. s 

r.o.

1) STATEK LITOBRATŘICE, spol 

s r.o.

2) Výzkumný ústav meliorací a 

ochrany půdy, v.v.i.

3) Mendelova univerzita v Brně - 

Agronomická fakulta

Uchazeč STATEK LITOBRATŘICE, spol s r.o. nesplnil 

podmínky formální kontroly - na základě výzvy bylo 

doloženo Čestné prohlášení Informace o identifikaci 

právnické osoby - osoba s podílem v právnické 

osobě uchazeče vyplněna v rozporu s výpisem z 

obchodního rejstříku.

13 QK1910168
Nová technologie asanace kůrovcového dřeva na skládkách pomocí 

fumigantu EDN

Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

1) Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta lesnická a 

dřevařská

2) Výzkumný ústav lesního 

hospodářství a myslivosti, v.v.i.

3) Lučební závody Draslovka 

a.s. Kolín

Uchazeč Lučební závody Draslovka a.s. Kolín nesplnil 

podmínky formální kontroly - uchazeč nedodal 

dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče  v 

termínu stanoveném zadávací dokumentací veřejné 

soutěže.

14 QK1910171
Zdraví, kvalita produkce, šlechtitelské postupy, inovace technologií 

a optimalizace výživy u dojených ovcí a koz

Výzkumný ústav živočišné 

výroby, v. v. i.

1) Výzkumný ústav mlékárenský 

s.r.o.

2) Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních 

zdrojů

3) STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o.

4) PaedDr., Ing. Milena Krejzová

5) Jiří Prokeš

Uchazeči STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o. a PaedDr., 

Ing. Milena Krejzová nesplnili podmínky formální 

kontroly.

STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o. - uchazeč nedodal 

dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče  v 

termínu stanoveném zadávací dokumentací veřejné 

soutěže.

PaedDr., Ing. Milena Krejzová - na základě výzvy bylo 

doloženo Čestné prohlášení Informace o identifikaci 

právnické osoby - osoba s podílem v právnické 

osobě uchazeče vyplněna v rozporu s výpisem z 

obchodního rejstříku.

15 QK1910173

Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů zdraví 

prospěšných látek (antioxidantů, tokoferolů a dalších včetně 

antimikrobiálně aktivních složek) a jejich využití při výrobě potravin.

Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích - 

Zemědělská fakulta

1) Jaroslav Auský

2) MAUZ - výroba, s.r.o.

3) PEKAŘSTVÍ NODES, spol. 

s r. o.

4) Výzkumný ústav 

potravinářský Praha, v.v.i.

5) Mendelova univerzita v Brně - 

Agronomická fakulta

6) Centrum zemědělsko-

potravinářského výzkumu a 

inovací, s.r.o.

7) Ústav výzkumu globální 

změny AV ČR, v. v. i.

Uchazeč MAUZ - výroba, s.r.o. nesplnil podmínky 

formální kontroly - na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.

16 QK1910178

Úprava čistírenských kalů a jejich následné využití v zemědělství za 

účelem zlepšení vodní bilance a zvýšení obsahu organické hmoty v 

půdě

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

1) Mendelova univerzita v Brně - 

Lesnická a dřevařská fakulta

2) Zemědělské a obchodní 

družstvo SLEZSKÁ DUBINA

3) Zemědělský výzkum,spol. 

s r.o.

4) Vysoké učení technické v 

Brně - Fakulta stavební

Uchazeč Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ 

DUBINA uvádí v návrhu projektu velikost podniku v 

rozporu se skutečností.

17 QK1910191
Prevence a eliminace poškozování ovocných dřevin v sadech volně 

žijícími druhy savců.

VÝZKUMNÝ A 

ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV 

OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY 

s.r.o.

1) Mendelova univerzita v Brně - 

Agronomická fakulta

2) Petr Kareš

Uchazeč VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV 

OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. dodal i po výzvě 

nedostačující oprávnění k pokusům na zvířatech.

18 QK1910194

Prodloužení údržnosti krájených a balených tepelně opracovaných 

masných výrobků k posílení konkurenceschopnosti českých 

zpracovatelů masa

Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno - Fakulta 

veterinární hygieny a 

ekologie

1) Státní veterinární ústav 

Olomouc

2) MP Krásno, a.s.

Uchazeč Státní veterinární ústav Olomouc nesplnil 

podmínky formální kontroly - uchazeč vystupuje 

jako výzkumná organizace, ale nenaplňuje znaky VO 

dle Rámce.

19 QK1910201

Komplexní výzkum vedoucí k efektivním opatřením proti virovým 

chorobám řepky a jejich přenašečům v návaznosti na zákaz 

používání mořeného osiva

Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

1) Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních 

zdrojů

2) OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

3) SPZO s.r.o.

Uchazeč SPZO s.r.o. nesplnil podmínky formální 

kontroly - uchazeč vystupuje jako výzkumná 

organizace, ale nenaplňuje znaky VO dle Rámce.

20 QK1910203
Molekulární technologie k vývoji obilnin rezistentních vůči viru 

zakrslosti pšenice

Univerzita Palackého v 

Olomouci - Přírodovědecká 

fakulta

1) Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

2) Václav Veleta

Uchazeč Václav Veleta nesplnil podmínky formální 

kontroly - uchazeč nedodal dokumenty k prokázání 

způsobilosti uchazeče  v termínu stanoveném 

zadávací dokumentací veřejné soutěže.

21 QK1910215
Nová technologie využití zemědělských odpadů pro účely půdního 

doplňku

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Technická fakulta

1) Unipetrol výzkumně 

vzdělávací centrum, a.s.

2) SMS CZ, s.r.o.

3) KOMPOSTÁRNA 

JAROŠOVICE, s.r.o.

Uchazeč KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE, s.r.o. nesplnil 

podmínky formální kontroly - na základě výzvy 

nebyly doloženy žádné dokumenty k odstranění 

nedostatků při prokazování způsobilosti uchazeče. 

22 QK1910266 Opatření pro zmírnění dopadů sucha do živočišné výroby
Výzkumný ústav živočišné 

výroby, v. v. i.

1) SEED SERVICE s.r.o.

2) NutriVet s.r.o.

3) Mendelova univerzita v Brně - 

Agronomická fakulta

Uchazeči NutriVet s.r.o. a SEED SERVICE s.r.o. 

nesplnili podmínky formální kontroly.

NutriVet s.r.o. - na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku. 

SEED SERVICE s.r.o. - na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.



23 QK1910273 Zdravý chov lososovitých ryb: Genetika - Imunologie - Prostředí
Ústav biologie obratlovců 

AV ČR, v.v.i.

1) Mendelova univerzita v Brně - 

Agronomická fakulta

2) Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno - Fakulta 

veterinární hygieny a ekologie

3) S.M.K., a.s.

4) SALMOFARM, spol. s r.o.

5) Výzkumný ústav 

veterinárního lékařství, v.v.i.

Uchazeč S.M.K., a.s. nesplnil podmínky formální 

kontroly - uchazeč nedodal dokumenty k prokázání 

způsobilosti uchazeče  v termínu stanoveném 

zadávací dokumentací veřejné soutěže.

24 QK1910279 Efektivní zdroje bílkovin ve výživě skotu
Výzkumný ústav živočišné 

výroby, v. v. i.

1) Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

2) NutriVet s.r.o.

Uchazeč NutriVet s.r.o. nesplnil podmínky formální 

kontroly - na základě výzvy bylo doloženo Čestné 

prohlášení Informace o identifikaci právnické osoby - 

osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.  

25 QK1910331
Efektivní technologie pro skladování potravinářského máku a 

eliminace škod působených skladištními škůdci.

Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.
1) Podravka - Lagris a.s.

Uchazeč Podravka - Lagris a.s. nesplnil podmínky 

formální kontroly - uchazeč nedodal dokumenty k 

prokázání způsobilosti uchazeče  v termínu 

stanoveném zadávací dokumentací veřejné soutěže.

26 QK1910332
Síť pěstebních prvků sledující strukturní diverzifikaci lesních porostů 

jako základ posílení jejich budoucí stability

Výzkumný ústav lesního 

hospodářství a myslivosti, 

v.v.i.

1) Colloredo-Mannsfeld spol. 

s r.o.

2) Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta lesnická a 

dřevařská

3) DENDRIA s.r.o.

4) Ing. Pavel Burda, Ph.D.

5) Kristina Colloredo-

Mansfeldová

Uchazečka Kristina Colloredo-Mansfeldová nesplnila 

podmínky formální kontroly - na základě výzvy 

nebyly doloženy žádné dokumenty k odstranění 

nedostatků při prokazování způsobilosti uchazeče.

27 QK1910376 Hodnocení efektivity greeningu
Mendelova univerzita v Brně 

- Agronomická fakulta

1) EKOTOXA s.r.o.

2) Česká společnost 

ornitologická

Uchazeč Česká společnost ornitologická nesplnil 

podmínky formální kontroly - nedodal dokumenty k 

prokázání způsobilosti uchazeče  v termínu 

stanoveném zadávací dokumentací veřejné soutěže.

28 QK1910377
Možnosti prevence a nepřímé ochrany révy vinné před chorobami 

révového kmene

Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

1) Mendelova univerzita v Brně - 

Zahradnická fakulta (Lednice)

2) Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta agrobiologie, 

potravinových a přírodních 

zdrojů

3) SONBERK, a.s.

Uchazeč SONBERK, a.s. nesplnil podmínky formální 

kontroly - uchazeč nedodal dokumenty k prokázání 

způsobilosti uchazeče  v termínu stanoveném 

zadávací dokumentací veřejné soutěže.

29 QK1910378

Výzkum kvality a zdravotní nezávadnosti vybraných minoritních 

plodin a vývoj moderních potravin s přidanou hodnotou na jejich 

bázi

Agrotest fyto, s.r.o.

1) IREKS ENZYMA s.r.o.

2) O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.

3) OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

4) MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV 

AV ČR, v.v.i.

5) Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i.

Uchazeč O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. nesplnil podmínky 

formální kontroly - na základě výzvy bylo doloženo 

Čestné prohlášení Informace o identifikaci právnické 

osoby - osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.

30 QK1910393
Preventivní opatření ke snížení škod způsobené Plasmodiophora 

brassicae na řepce olejce.

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta 

agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů

1) Ing. Jitka Marečková

2) SPZO s.r.o.

3) ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ 

BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

Uchazeč SPZO s.r.o. nesplnil podmínky formální 

kontroly - uchazeč vystupuje jako výzkumná 

organizace, ale nenaplňuje znaky VO dle Rámce.

31 QK1910401

Vývoj a uplatnění smart technologií při řízení chovu prasat s cílem 

zvýšení efektivity chovu při snížení energetické náročnosti a snížení 

negativních dopadů chovu na životní prostředí.

Výzkumný ústav živočišné 

výroby, v. v. i.

1) AGE s.r.o.

2) Výzkumný ústav zemědělské 

techniky, v. v. i.

Uchazeč AGE s.r.o. nesplnil podmínky formální 

kontroly - nedodal dokumenty k prokázání 

způsobilosti uchazeče  v termínu stanoveném 

zadávací dokumentací veřejné soutěže.

32 QK1910461
Implementace autonomních systémů včasné výstrahy, IoT 

monitoringu a data managementu v rybniční akvakultuře.

Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích - 

Fakulta rybářství a ochrany 

vod

1) Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Uchazeč Rybářství Nové Hrady s.r.o. uvádí v návrhu 

projektu velikost podniku v rozporu se skutečností.

33 QK1910467
Vliv osevních postupů na vlastnosti půdy a pěstovaných plodin při 

akceptaci požadavků konvenční a ekologické produkce

Mendelova univerzita v Brně 

- Agronomická fakulta

1) Výzkumný ústav zemědělské 

techniky, v. v. i.

2) POOSLAVÍ Nová Ves, 

družstvo

3) Agritec Plant Research s.r.o.

Uchazeč POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo uvádí v 

návrhu projektu velikost podniku v rozporu se 

skutečností.

34 QK1910468
Výživa vysokoprodukčních dojnic s ohledem na nové technologie a 

zdravotní stav.

Výzkumný ústav živočišné 

výroby, v. v. i.
1) NutriVet s.r.o.

Uchazeč NutriVet s.r.o. nesplnil podmínky formální 

kontroly - na základě výzvy bylo doloženo Čestné 

prohlášení Informace o identifikaci právnické osoby - 

osoba s podílem v právnické osobě uchazeče 

vyplněna v rozporu s výpisem z obchodního 

rejstříku.  

35 QK1920125

Identifikace přínosů a řešení problémů plynoucích ze zákazu či 

omezení používání glyfosátu na zemědělské půdě pro aktualizaci 

standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Česká zemědělská univerzita 

v Praze - Fakulta 

agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů

1) VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ 

ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ 

HOLOVOUSY s.r.o.

2) SPZO s.r.o.

Uchazeč SPZO s.r.o. nesplnil podmínky formální 

kontroly - uchazeč vystupuje jako výzkumná 

organizace, ale nenaplňuje znaky VO dle Rámce.

36 QK1920362 Hodnocení hmotnostních ztrát masa po tepelné úpravě

Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze - 

Fakulta potravinářské a 

biochemické technologie

Potvrzení podání návrhu projektu nebylo zasláno 

datovou schránkou v termínu stanoveném zadávací 

dokumentací.


