
 

 
Výsledky 1. stupně veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a 

inovacích programu Centra kompetence 
 
 
 
Seznam návrhů projektů, které nepostupují do 2. stupně veřejné soutěže: 
 
(návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel návrhů projektů) 
 
Číslo projektu Název Uchazeč 

TE01010017 Efektivní energetika pro 21. století (EFEN21C) 
Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava 

TE01010023 Centrum technologií precizního zemědělství Mendelova univerzita v Brně 

TE01010032 
Centrum pokročilých technologií pro jakost a 
spolehlivost 

České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010041 Centrum aplikované chemie 
Výzkumný ústav organických 
syntéz a.s. 

TE01010044 Centrum molekulární imunodiagnostiky 
Ústav molekulární genetiky AV 
ČR, v.v.i. 

TE01010048 
Centrum pro studium nebezpečných 
vlastností biologicky aktivních látek - CeBiAL 

Výzkumný ústav organických 
syntéz a.s. 

TE01010052 Technika prostředí staveb 
České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010059 Zelený kruh energie D.S.K. TRADING, spol. s r.o. 

TE01010064 
Nanomateriály a kompozitní bariérové 
systémy Technická univerzita v Liberci 

TE01010089 Centrum nádorových imuno-PET diagnostik 
Ústav jaderného výzkumu Řež 
a.s. 

TE01010090 Institut aplikací informatiky Univerzita Karlova v Praze 

TE01010094 
Centrum výzkumu nové generace humánních 
vakcín SEVAPHARMA a.s. 

TE01010102 Centrum aplikované genomiky 
Ústav molekulární genetiky AV 
ČR, v.v.i. 

TE01010105 
Výzkumné centrum kovových materiálů 
FORMET COMTES FHT a.s. 

TE01010109 Voda pro zdravé životní prostředí ASIO, spol. s r.o. 

TE01010114 
Centrum spolupráce ve výzkumu a vývoji 
zdravotnických technologií Medical Technologies CZ a.s. 

TE01010116 
Centrum pro ovládání rizik a stability staveb 
ovlivněných těžbou 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava 

TE01010124 Bioenergetické centrum kompetence Zemědělský výzkum, spol. s r.o. 

TE01010130 Funční skelné a keramické materiály 
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

TE01010135 Centrum bezpečnostních aplikací - CEBEA Vysoké učení technické v Brně 
TE01010136 Centrum obnovitelných zdrojů energie ECO trend s.r.o. 
TE01010138 Centrum výzkumu progresivních materiálů Vysoké učení technické v Brně 



 

TE01010144 
Vysoce výkonné technologie a pokročilé 
materiály 

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

TE01010149 
Centrum aplikovaného výzkumu a vývoje 
stavebních materiálů - CAVMAT Vysoké učení technické v Brně 

TE01010150 Centrum leteckého a kosmického výzkumu 
Výzkumný a zkušební letecký 
ústav, a.s. 

TE01010153 Moderní optické technologie a materiály Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

TE01010156 
Prostředky a postupy pro zlepšení 
perioperační péče v chirurgii 

Fakultní nemocnice Hradec 
Králové 

TE01010173 
Adaptivní dohledové a řídící systémy - 
centrum kompetence Masarykova univerzita 

TE01010180 Centrum aplikovaného zpracování signálů 
Ústav teorie informace a 
automatizace AV ČR, v.v.i. 

TE01010192 
Textil a vlákenné struktury pro pokročilé 
aplikace Technická univerzita v Liberci 

TE01010194 

Centrum pokročilých inteligentních 
senzorových systémů pro monitoring zdraví a 
nanomedicínu (SensHealth) Vysoké učení technické v Brně 

TE01010199 
Centrum nanotechnologií a laserů pro léčbu 
rakoviny CANLAT 

ASKLEPION - Lasercentrum 
Praha, s.r.o. 

TE01010214 

Nanomateriály v jaderných a radiačních 
technologiích a ochraně životního prostředí 
(NanoNuc) 

České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010225 
Centrum pro podporu strategického 
rozhodování a řízení 

Vysoká škola ekonomická v 
Praze 

TE01010236 

Centrum pro strukturované polymery a 
kompozity pro modifikaci a jejich aplikaci v 
povrchové ochraně. SYNPO, akciová společnost 

TE01010237 Udržitelná biopaliva v dopravě 
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

TE01010242 Centrum energetické efektivity a bezpečnosti ENERGOKLASTR 
TE01010245 Procesorové systémy Vysoké učení technické v Brně 

TE01010246 
Pokročilé průmyslové využití podzemních 
prostor pro skladování energií 

Vysoká škola báňská - 
Technická Univerzita Ostrava 

TE01010252 Pokročilé technologie v potravinářství Agrovýzkum Rapotín s.r.o 
TE01010257 SARCITY - Inteligentní a Odolné Město CITYPLAN spol. s r.o. 

TE01010262 
Centrum kompetence pro výzkum 
zdravotních a biologických dat 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

TE01010274 

Výzkumné centrum pro veterinární 
imunoterapeutika, imunodiagnostika, 
vakcíny, aduvans a pokročilé technologie 
"VIVAT" 

Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství v.v.i. 

TE01010277 Národní síť udržitelného rozvoje EKOTOXA s.r.o. 

TE01010281 Centrum kompetence BIM 
České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010285 3D centrum kompetence 
Control System International 
s.r.o. 

TE01010291 Centrum kompetence pro protikorozní SVÚOM s.r.o. 



 

ochranu 

TE01010300 

Centrum zkoušení, vývoje a implementace 
zemědělských strojů a technologických 
systémů v rostlinné výrobě 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze 

TE01010309 
Centrum Kompetence pro Network 
Computing 

České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010315 

Vývoj měřicích systémů, monitorovacích 
systémů a přístrojů v oblasti ionizujícího 
záření pro průmysl, zdravotnictví a životní 
prostředí (MetroIHE). Český metrologický institut 

TE01010318 

Efektivní využití zbytkové biomasy ze 
zemědělských plodin pro získání významných, 
zejména biologicky aktivních látek Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

TE01010322 
Centrum pro využití potenciálu podzemních 
prostor GEOtest, a.s. 

TE01010325 Centrum ochrany před CBRN VAKOS XT a. s. 

TE01010327 
Aplikovaný elektromagnetismus pro 
udržitelnou aeronautiku (APPLES) Vysoké učení technické v Brně 

TE01010330 
Centrum technologií přísevů do travních 
porostů 

Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i. 

TE01010342 
Centrum pro pokročilé studie a průmyslové 
využití fotoaktivních nanopovrchů BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. 

TE01010345 
Centrum kompetence pro kompresorová 
turbosoustrojí ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. 

TE01010351 
Nízkoteplotní plazma a laserové technologie v 
medicíně Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

TE01010366 
Cetrum kompetence pro výzkum a vývoj 
biologických účinných látek Biopreparáty, spol. s r.o. 

TE01010371 
Centrum kompetence pro vývoj pokročilých 
bezpilotních létajících prostředků 

České vysoké učení technické 
v Praze 

TE01010372 

Centrum kompetence pro procesní a 
technologické zkvalitňování poskytování 
sociální péče 3P Consulting s.r.o. 

TE01010375 
Centrum pro aplikovaný výzkum systémů pro 
doporučování 

České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010386 Člověk - Voda - Odpady 

Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. 
Masaryka, veřejná výzkumná 
instituce 

TE01010388 
Centrum kompetence biomedicínské 
informatiky - Balneo Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. 

TE01010425 Centrum elektroniky 
České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010433 
Centrum mikroskopie živé buňky pro 
medicínské aplikace 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

TE01010473 
Stavební a technologické bariéry v zařízeních 
jaderných elektráren 

České vysoké učení technické v 
Praze 

TE01010474 Výzkumná koncepce zajištění výroby v oblasti Rokospol a.s. 



 

nanotechnologií povrchu  s důrazem na 
životní prostředí, ekonomii finálních produktů 
a jejich nové funkcionalistické benefity 

TE01010496 Centrum kompetence inteligentních systémů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

TE01010508 
Centrum pro neuropsychiatrický výzkum 
traumatického stresu Univerzita Karlova v Praze 

TE01010533 
Evropské centrum pro implementaci a 
výzkum - Cancer Biomedical Informatics Grid Masarykova univerzita 

TE01010567 

Inovační projekt technologie fluidní filtrace 
pro chemickou úpravu a biologické čištění 
vody ECOFLUID GROUP, s.r.o. 

TE01010611 

Centrum kompetence pro fertilitu, 
embryologii a reprodukční medicínu 
(CCFERM) 

Pronatal, společnost s ručením 
omezeným 
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