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Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže 

1. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného 

výzkumu  ZÉTA 

Seznam návrhů projektů, nepřijatých do veřejné soutěže (návrhy projektů 

jsou seřazeny dle ID čísel návrhů projektů). 

 

Číslo 
projektu 

Název projektu 
Název organizace 

hlavního uchazeče 

Názvy organizací 
všech dalších 

účastníků projektu 

TJ01000003 

Optimalizace technologie 
výroby šroubů tvářením pro 
využití v energetice a 
chemickém průmyslu 

SVÚM a.s. WTE PowerBolt s.r.o 

TJ01000012 

Stanovení genetické 
predispozice v rodinách 
zatížených diabetes mellitus I. 
typu a celiakií 

Univerzita Karlova MEDICON a.s. 

TJ01000023 
Vývoj filtrační membrány pro 
eliminaci škodlivin zdraví 
škodlivých částic a zápachu 

Veterinární a 
farmaceutická 
univerzita Brno 

RESPILON Group s.r.o. 

TJ01000026 

Modelování a optimalizace 
podnikových procesů za 
pomocí nekonvenčních 
algoritmů 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava 

InitD s.r.o. 

TJ01000035 
Analytický a komunikační 
modul v pedagogické praxi 

Masarykova univerzita Code Creator, s.r.o. 

TJ01000042 

Standardy a materiály pro 
mikroskopii velmi vysokého 
rozlišení s využitím rozdílu 
obrazové informace 
(Discriminability limited 
microscopy DIFFL) 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích 

IQ Structures s.r.o. 

TJ01000120 
Vývoj poloprovozní jednotky 
AOP 

Vysoké učení 
technické v Brně 

DISA s.r.o. 
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TJ01000133 

Vývoj a zavedení technologie 
komplexní analýzy účinků 
biostimulantů na rostlinnou 
produkci a odolnost vůči 
stresu. 

Univerzita 
Palackého v 
Olomouci 

AgroBioChem, s.r.o. 

TJ01000168 
Využití fytoremediačního 
potenciálu rostlin Paulownia 
sp. 

Mendelova 
univerzita v Brně 

TOP TREE, s.r.o. 

TJ01000199 

Koncepce materiálového a 
konstrukčního řešení 
krizového bydlení v oblastech 
ohrožených přírodními 
katastrofami a jiným 
nebezpečím 

Vysoká škola 
technická a 
ekonomická v 
Českých 
Budějovicích 

PCH PRO LIMITED, 
odštěpný závod 

TJ01000366 

Vývoj, výzkum a sledování 
provozu energeticky 
úsporných valivých ložiska ve 
vazbě na INDUSTRY 4.0 

Vysoké učení 
technické v Brně 

ZKL Brno, a.s. 

 
4dot Mechatronic 
Systems s.r.o. 
 

TJ01000393 
Webová psychologicko-
sociální poradna 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Slamka Consulting, 
s.r.o. 

TJ01000442 

Komplexní systém pro 
zajištění dlouhodobé 
odolnosti železobetonových 
konstrukcí vůči účinkům 
kyselého prostředí 

České vysoké učení 
technické v Praze 

STACHEMA CZ s.r.o. 

TJ01000471 
Dřevostavba izolovaná 
zeminou 

Elite Timber 
Construction, s.r.o. 

- 

 


