E“ J; „\
QH \ WAR
R

\i’j‘S ‘\l\f\ j kf Fig/LZ)

Smlouva o účasti na řešení projektu
,,TH04010476 Senzorické SMA automobilové zámky“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2 odst, 2 písm. ]) zákona č. 130/2002 Sb.,o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění

Článek |
Smluvní strany
Příjemce

Název:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem:

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00

IČ:
DIČ:

27438678
C261989100

Zastoupen:
Kontaktní osoba:

(dále jen „Příjemce")
a
Další účastník projektu
Název:
se sídlem:

BRANO a.s.
Opavská 1000, Hradec nad Moravicí, 747 41

IČ:
ENČ:
Číslo účtu:

45193363
CZ45193363
_

Zastoupen:
Kontaktní osoba:

(dále jen „Účastník", společně pak „Smluvní strany")

Preambule
Smlouva o spolupráci a využití výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na

základě

Rozhodnutí

o

výsledku

veřejné

soutěže

k návrhu

projektu

TH04010476,

poskytovatele Technologické agentury České republiky (TA ČR, dále jen „Poskytovatel“).
Smluvní strany se zavazují spolupracovat na projektu definovaném dle Smlouvy a Návrhu
projektu, a dále se zavazují ke spolupráci na využití daných výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.

Článek II
Předmět Smlouvy
2.1

Předmětem Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran, tedy

Příjemce na straně jedné a Účastníka na straně druhé, při jejich vzájemné spolupráci na
řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Senzorické SMA automobilové

zámky " (dále jen „Projekt").
2.2

Předmětem Smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude Příjemcem
poskytnuta část účelových finančních prostředků Účastníkovi projektu, úprava
vzájemných práv a povinností Smluvních stran k hmotnému majetku nutnému k řešení

Projektu a nabytého dalšími účastníky projektu a dále k výsledkům Projektu a využití
výsledků Projektu.
2.3

Povaha, účel, cíl a výsledek projektu jsou podrobně specifikovány ve schváleném
Návrhu projektu, který tvoří přílohu č. 1 aje nedílnou součástí Smlouvy.

Článek |||
Podmínky spolupráce stran
3.1

Spolupráce Smluvních stran bude realizována za podmínek Smlouvy, vsouladu
s Návrhem projektu.

3.2

S výjimkou případů vyšší moci a jiných okolností neovlivnitelnými smluvními stranami

se Smluvní strany zavazují svou činností při řešení projektu dosáhnout výsledků a cílů
projektu uvedených ve schváleném návrhu Projektu.

3.3 Smluvní strany se zavazují jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy
jednotlivých Smluvních stran.

Článek IV
Řízení Projektu, způsob zapojeníjednotlivých účastníků Smlouvy do Projektu
4.1

Příjemce je předkladatelem Projektu a žadatelem o poskytnutí podpory. Příjemce

uzavře sPoskytovatelem

smlouvu o poskytnutí podpory.

Příjemce plní funkci

koordinátora projektu a zajišťuje administrativní spolupráci s Poskytovatelem.
4.2

Účastník projektu se při provádění činností dle Smlouvy zavazují konat tak, aby umožnil

Příjemci plnit jeho závazky vyplývající zobecně závazných právních předpisů ČR
týkajících se účelové podpory výzkumu a vývoje (zejména zák. č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vplatném znění) a jím
uzavřených smluv.
4.3

Smluvní strany se zavazují, že v rámci spolupráce na řešení Projektu budou provádět ve
stanovených termínech 3 ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené v příloze č. 1
(Návrh projektu), která je nedílnou součástí Smlouvy, směřující k realizaci Projektu,
popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu.

4.4

Každá ze Smluvních stran odpovídá za tu část Projektu, kterou fakticky provádí
a vykonává.

Článek V
Hodnocení Projektu
5.1

Za účelem ověření a zhodnocení postupu řešení Projektu a zpracování podkladů pro
Poskytovatele je Účastník projektu povinen předkládat Příjemci dílčí části průběžné
zprávy, závěrečnou zprávu, výkazy uznaných nákladů Projektu a další podklady, pokud
tak stanoví Poskytovatel.

5.2

Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech
vyplývajících ze spolupráce Účastníka projektu na řešení odpovídající části Projektu.
Jako součást závěrečné zprávy je Účastník projektu povinen Příjemci předložit podklady

o celkových vynaložených způsobilých nákladech Projektu.
5.3

Zprávy uvedené v bodě 6.1 tohoto článku je Účastník projektu povinen poskytovat

podle pokynů Příjemce týkající se obsahu, struktury a lhůt pro jejich odevzdání a dále
pak předkládat zprávy v takové vhodné formě, aby mohly být Příjemcem použity pro
vypracování zpráv pro Poskytovatele.

Článek VI
Práva a povinnosti Smluvních stran
6.1

Smluvní strany jsou povinny řešit Projekt vsouladu splatnou právní úpravou,
schváleným Návrhem projektu a dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě.

6.2

Smluvní strany jsou povinny použít podporu vsouladu spodmínkami a účelem a
způsobem stanovených Smlouvou a pravidly veřejné podpory.

6.3

Smluvní strany jsou povinny zahájit řešení nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí

účinnosti smlouvy a ukončit řešení Projektu nejpozději ke dni ukončení Projektu.
6.4

Etapy, činnosti a výstupy:

Etapa 1 (1.1.2019 — 31.12.2019)

Etapa 2 (1.1.2020 — 31.12.2020)
Etapa 3 (1.1.2021 - 31.12.2021)
Etapa 4 (1.1.2022 — 31.12.2022)

Závěrečná zpráva + publikace
6.5

Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých změnách týkajících se

Projektu, dále o případné neschopnosti subjektu plnit řádně a včas povinnosti
vyplývající ze Smlouvy a o všech významných změnách svého majetkového postavení,
jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, snížení
základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkursu na majetek, zánik

příslušného oprávnění k činnosti apod., a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne,
kdy se o změně dozvěděly. Smluvní strany jsou dále povinny kdykoliv prokázat, že jsou

stále způsobilé pro řešení projektu.
6.6

Každá ze Smluvních stran vede oddělenou účetní evidenci všech účetních případů
vztahujících se k Projektu a zavazuje se archivovat dokumenty související s projektem
nejméně Slet od ukončení Projektu.
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6.7

Každá ze Smluvních stran se zavazuje podrobit se kontrolám Projektu ze strany
Poskytovatele a dalších kontrolních subjektů a při těchto kontrolách poskytovat
odpovídající součinnost.

6.8

Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve

stanoveném termínu, včetně finančního vypořádání.
6.9

Účastník projektu je odpovědný Příjemci za řešení jím prováděné části projektu
a za hospodaření s přidělenou částí účelových finančních prostředků v plném rozsahu.

Článek VII
Práva a povinnosti účastníků ve věcech finančních
7.1 Uznanými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti

uvedené v ust. § 2 odst. 2 písm. |) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovaci vplatném znění, které Poskytovatel schválil
a které jsou zdůvodněné. Uznané náklady Projektu dle schváleného rozpočtu jsou
uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.
7.2 Celková navržená částka podpory Projektu za celou dobu řešení činí 12 870 000 Kč.
Z tohoje

.

podíl Příjemce:

4 128 000 Kč

.

podíl Účastníka:

4 408 000 Kč

Oba účastníci jsou povinni vynaložit na řešení projektu vlastní neveřejné zdroje ve
výši:

0

Příjemce:

300 000 Kč

.

Účastník:

5 392 000 Kč

7.3 Plánovanou část podpory převede Příjemce Účastníkovi projektu po podpisu Smlouvy

a do 21 dnů ode dne doručení podpory pro příslušný kalendářní rok na účet Příjemce
na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory mezi Poskytovatelem a Příjemcem.
7.4 Bankovní spojení Účastníka projektu je uvedeno v čl. | této Smlouvy. Pro identifikaci

platby bude použit variabilní symbol „9330".
7.5 Smluvní strany upraví svůj podíl na podpoře ze strany Poskytovatele, celkových
nákladech na řešení Projektu i technické náplni řešení Projektu, pokud bude
rozhodnutím Poskytovatelé změněna výše uznaných nákladů a podpory navrhované

v žádosti o podporu Projektu.
7.6 Smluvní strany se zavazují, že při realizaci Projektu budou při nákupu veškerého zboží
nebo služeb od třetích osob postupovat vsouladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo předpisů jej měnících či
nahrazujících.
7.7 Smluvní strany se zavazují použít účelovou podporu vsouladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vplatném znění, vždy do
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konce příslušného kalendářního roku výhradně k úhradě prokazatelných, nezbytně
nutných nákladů přímo souvisejících splněním cílů a parametrů předmětného
projektu.
7.8 Uznané náklady musí splňovat následující podmínky:
- musí být vynaloženy vsouladu scíli programu a musí bezprostředně souviset

s realizací projektu,
- musí být prokazatelně zaplaceny Příjemcem nebo Účastníkem projektu,
— musí být doloženy průkaznými doklady,
- musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým),
- musí být vynaloženy v souladu s principy

— hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
— účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost při realizaci projetu).
7.9 Smluvní strany se zavazují vést o uznaných nákladech samostatnou účetní evidenci

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v rámci
této evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z poskytnuté účelové podpory.
V rámci této evidence vést i evidenci o užití pořízeného dlouhodobého nehmotného

majetku a na základě ročního využití tyto prostředky vyúčtovat. Tuto evidenci budou
Smluvní strany uchovávat po dobu 5 let od ukončení řešení projektu. Při vedení této
účetní evidence je Účastník projektu povinen dodržovat běžné účetní zvyklosti
a příslušné závazné podmínky uvedené v zásadách, pokynech, směrnicích nebo
vjiných předpisech uveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí, nebo

jiným obdobným způsobem. Stanoví-Ii tak Poskytovatel nebo Příjemce, je Účastník
projektu povinen předložit účetnictví ke komplexní kontrole a to kdykoliv v průběhu

řešení projektu nebo do deseti let od ukončení účinnosti této smlouvy.
7.10

Nedojde-li k poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci nebo

dojde-Ii k opožděnému poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci

v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo
vdůsledku aplikace jiného právního předpisu, Příjemce neodpovídá Účastníkovi za

škodu, která mu vznikla na projektu jako důsledek této situace.
7.11
Pokud vznikne při provádění Projektu finanční ztráta, tuto ztrátu nese každá
ze Smluvních stran sama za tu část Projektu, za níž nese odpovědnost.

7.12
Nedojde-Ii k poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci nebo
dojde-li k uložení sankcí ze strany Poskytovatelé, sjednává se, že na takové ztrátě či
sankci se podílí ta smluvní strana, na jejíž straně vznikly důvody pro odejmutí části
podpory či uložení sankce a/nebo která tyto důsledky zavinila.
7.13
Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít
Projekt ve stanoveném termínu, včetně finančního vypořádání.
7.14

Účastník projektu je odpovědný Příjemci za řešení jím prováděné části

projektu a za hospodaření s přidělenou částí účelových finančních prostředků
v plném rozsahu.

7.15
Účastník je povinen vrátit Příjemci na jeho účet účelovou podporu, která
nebyla čerpána Účastníkem projektu v průběhu kalendářního roku, kdy byla

poskytnuta, a to nejpozději do 20. ledna následujícího kalendářního roku. Veřejné
vysoké školy mohou takto nevyužitou podporu převést do fondu účelově určených
prostředků, nejvýše však 5 % objemu podpory poskytnuté jim v daném kalendářním
roce, přičemž zbytek podpory jsou povinny vrátit dle předchozí věty. Převod účelově
určených prostředků veřejné vysoké školy písemně odůvodní a oznámí Příjemci nebo
Poskytovateli.

článek VIII
Práva k hmotnému majetku
8.1

Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení části Projektu a pořízeného
z poskytnuté podporyje ta Smluvní strana, která se na řešení dané části Projektu podílí.
Pokud došlo k pořízení hmotného majetku společně více Smluvními stranami je

předmětný hmotný majetek v podílovém spoluvlastnictví těchto Smluvních stran,
přičemž jejich podíl na vlastnictví hmotného majetku se stanoví podle poměru
finančních prostředků vynaložených na pořízení předmětného hmotného majetku.
8.2

Po dobu realizace Projektu nejsou Smluvní strany oprávněny bez souhlasu
Poskytovatele s hmotným majetkem podle odst. 8.1 tohoto článku disponovat ve
prospěch třetí osoby, zejména pak nejsou oprávněny tento hmotný majetek zcizit,

převést, zatížit, pronajmout, půjčit či zapůjčit.
8.3

Hmotný majetek podle odst. 8.1 jsou Smluvní strany oprávněny využívat pro řešení

Projektu a po dobu účinnosti této smlouvy bezplatně.

Článek IX
Duševní vlastnictví

9.1

Smluvní strany se dohodly na tom, že duševní vlastnictví vzniklé při plnění úkolů
v rámci Projektu a při jeho realizaci a řešeníje majetkem té Smluvní strany, která se na
jeho vytvoření finančně podílela. Smluvní strany si navzájem oznámí vytvoření
duševního vlastnictví a Smluvní strana, která je majitelem takového duševního
vlastnictví nese náklady spojené s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení.

9.2

Vznikne-li duševní vlastnictví při plnění úkolů v rámci Projektu spoluprací a finanční
účastí obou Smluvních stran, podíl na majetkových právech k takovému duševnímu
vlastnictví se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených na jeho
vytvoření.

9.3

Smluvní strany jsou oprávněny využívat výsledky/know-how získané při realizaci
projektu a přenést výsledky/know-how do praxe. Vpřípadě společně vlastněných

výsledků/know-how musí být před využitím vpraxi uzavřena smlouva ofinančním
vypořádání.
9.4

Příjemce a Účastník jako majitel nebo spolumajitel výsledků řešení Projektu jsou
oprávněni poskytnout výsledky třetímu subjektu pouze za úplatu (prodej výsledku/
know-how) minimálně ve výši odpovídající tržní ceně poskytovaných práv k duševnímu

/
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vlastnictví. Povinnost poskytnout výsledky (prodat) za úplatu minimálně ve výši
odpovídající tržní ceně poskytovaných práv k duševnímu vlastnictví je splněna, pokud
majitel nebo spolumajitel bude jednat tak, aby získal co nejvyšší protihodnotu. Při

poskytování výsledků subjektu, který se podílel na podpoře z neveřejných zdrojů, bude
výše úplaty za poskytnutí výsledků snížena o výší neveřejné podpory poskytnuté tímto
subjektem.

Článek X
Odpovědnost za škodu
10.1 Příjemce odpovídá Poskytovateli za
vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi
Smlouvy). Účastník projektu odpovídá
povinností z této Smlouvy vyplývajících a

škodu způsobenou porušením povinností
Poskytovatelem a Příjemcem (příloha 2 této
Příjemci za škodu způsobenou porušením
to zejména za:

.

nedokončení té části projektu, za níž nese dle Smlouvy odpovědnost,

.

poskytnutí nesprávných, neúplných nebo jinak vadných výsledků,

.

nerespektování informačních

povinností vůči Příjemci a Poskytovateli jakož

i povinnosti vyplývajících z právních předpisů a směrnic EU,
.

nesrovnalosti při vedení účetnictví a porušování povinností karchivací dokladů
Projektu,

.

neposkytnutí součinnosti vpřípadě, kdy je podle Smlouvy povinen součinnost
poskytnout.

Článek XI
Doba trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy a smluvní sankce
11.1

Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou s dobou trvání Smlouvy od data účinnosti

této Smlouvy do doby ukončení řešení Projektu, resp. do doby vyhodnocení výsledků
řešení. Za den ukončení projektu se považuje den 31. 12. 2022.
11.2

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvnímu stranami a účinnosti dnem
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi Příjemcem a poskytovatelem veřejné

podpory, jímž je TA ČR.
11.3

Příjemce se zavazuje Účastníka o uzavření smlouvy písemně informovat, když
smlouva o poskytnutí podpory se po svém uzavření stane volnou přílohou č. 2 této
smlouvy.

11.4

Doba účinnosti Smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné
pro vyhodnocení výsledků řešení projektu, ne však delší než 180 dnů ode dne

ukončení řešení projektu.
11.5

Příjemce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že
a) Účastník použil podporu v rozporu s účelem anebo na jiný účel, než na jaký
mu byla ve smyslu smlouvy poskytnuta.
b)

Účastník závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti,

c)

Účastník vstoupil do likvidace, byla na něj vyhlášena nucená správa, vůči
jeho majetku probíhá insolventní řízení, byl nařízen výkon rozhodnutí

prodejem podniku, pokud by některá tato skutečnost mohla ovlivnit řešení
projektu.
11.6

Příjemce nebo Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy se prokáže,
že údaje předané Účastníkem projektu před uzavřením Smlouvy, které představovaly
podmínky, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření Smlouvy, jsou nepravdivé.

11.7

Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného a odůvodněného
oznámení druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vzájemně řádně
vypořádat svá práva a povinnosti.

11.8

Vpřípadě, že se plnění povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy stane
nemožným a povinnost plnit zanikne, uzavřou smluvní strany písemnou dohodu
o vzájemném vypořádání.

11.9

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy musí obsahovat důvod tohoto ukončení a další
podmínky ukončení, včetně povinnosti předložit řádné vyúčtování uznaných nákladů
projektu a vypořádání podpory poskytnuté na základě Smlouvy.

11.10 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Příjemce, nebo Účastníka, nebo uzavření

dohody o předčasném ukončení smlouvy je Účastník povinen vrátit nevyčerpanou
podporu.

11.11 V případě, že Účastník použije poskytnutou podporu nebo její část v rozporu
s podmínkami, účelem nebo způsobem stanovenými Smlouvou, a Příjemce
neodstoupil od Smlouvy, je Účastník povinen takto neoprávněně použité prostředky
vrátit Příjemci a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla tato skutečnost Příjemcem
písemně oznámena Účastníkovi.

11.12 Nedojde-Ii k poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci nebo dojdeli k uložení sankcí ze strany Poskytovatelé, pak tuto ztrátu či sankci ponese ta Smluvní
strana nebo ty Smluvní strany, u nichž vznikly důvody pro odejmutí části podpory či
uložení sankce.
11.13

Ustanoveními o smluvní pokutě, aťjsou zmiňována kdekoli ve Smlouvě, není dotčen
nárok Příjemce nebo Účastnika projektu na náhradu škody.

Článek XII
Závěrečná ustanovení

12.1

Údaje o projektu podléhají kódu důvěrnosti údajů C, podléhají tedy obchodnímu
tajemství.

12.2

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé při realizaci Smlouvy budou řešit
vzájemnou dohodou. Pokud by se nepodařilo vyřešit spor dohodou, všechny spory
vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností
soudu.

12.3

Smlouva může zaniknout úplným splněním všech závazků všech smluvních stran,
které z ní vyplývají, odstoupením od Smlouvy podle ustanovení článku XI Smlouvy, a
nebo písemnou dohodou smluvních stran, ve které budou mezi Příjemcem

a Účastníkem projektu sjednány podmínky ukončení účinnosti Smlouvy. Nedílnou
součástí dohody o ukončení účinnosti Smlouvy bude řádné vyúčtování všech
finančních prostředků, které byly na řešení projektu Smluvními stranami vynaloženy.

12.4

Vztahy Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v České republice,
zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 130/2002 Sb., opodpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění.

12.5

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech Smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

12.6

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb.,o registru smluv, které zajistí Další účastník.

12.7

Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran,
a to formou písemných číslovaných dodatků ke Smlouvě.

12.8

Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platnosti originálu. Každá strana obdrží 2
originály.

12.9

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 — Návrh projektu,
Příloha č. 2 — Smlouva o poskytnutí podpory,

12.10 Příjemce a Účastník projektu tímto prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli
a že Smlouva odpovídá jejich svobodné vůli.

Za Příjemce:
v Ostravě dne

za Účastníka:
2

říši?

v Hradci nad Moravicí dne

4. veřejná soutěž Programu na podporu

aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSILON

PlD: THO4010476

Senzorické SMA automobilové zámky

Program:
Podprogram:
Doba řešení:
Stupeň důvěrnosti údajů:

Hlavní příjemce:

TH — Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Podprogram 1 » Znalostní ekonomika
01/2019- 12/2022
C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu
zhodnocení výsledku řešení projektu dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Řešitel:

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje v návrhu projektu jsou pravdivé. Zároveň prohlašuji,

že v případě, že jsem v návrhu projektu žádal o účinnou spolupráci mezi uchazeči dle článku 2,
bodu 90 Nařízení, jsou tito uchazeči navzájem na sobě nezávislými subjekty (tzn. nejsou
partnerské či propojené subjekty) v souladu s čl. 3 Přílohy 1 Nařízení.

Čestně prohlašuji, že podstata návrhu projektu nebo jeho části není známa nebo nebyla řešena v
rámci jiného projektu nebo výzkumného záměru a/nebo v současnosti není návrh projektu nebo
jeho část předmětem jiného návrhu projektu nebo výzkumného záměru v ČR nebo v zahraničí.
Podněty týkající se podezření z korupčního jednání je možno zasílat na e-mailovou adresu
protikorupci©tacr.cz.

Další uchazeč projektu:

BRANO a.s.

Další Řešitel:
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAlE PROJEKTU
Identifikační kód projektu
ldenufikatni kód projektu

TH04010476

Název projektu v českém jazyce
Název projektu v českém jazyce

Senzorické SMA automobilové zámky

Název projektu v anglickém jazyce
Název projektu vanglickém jazyce

Sensory SMA automotive locks

Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván
Veřejná šautěž, do které je daný projekt podáván

4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSlLON

Program, do kterého je projekt podáván v rámci soutěže
Programdo kterého |e projekt podáván v ramci soměže

TH-Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSlLON

Podprogram, do kterého je daný projekt podáván v rámci programu
Podprogram, do kleréhoje daný projekt podavan v rámci programu

Podprogram 1 - Znalostní ekonomika

FX-OOl-THO4, verze 1
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PID: TH04010476

2. PŘEDSTAVENÍ PROIEK'I‘U
Proč projekt děláte? Co z toho budete mít?
Pročprnjcktděláte'Wťi : toho budete mít?

Hlavní řešitel projektu BRAND a.s., spadající do skupiny BRAND GROUP a.s. (BRAND), vyvíjí a vyrábí automobilové komponenty. Stěžejním
produktem jsou automobilové zámky a široké spektrum příslušenství (dveřní systémy). Své produkty exportuje do celého světa pro přední
výrobce automobilů. jedná se o komplikované, elektronicky řízené dveřní systémy, které jsou často poháněné DC motorem. V současné době,
nejen s nástupem elektromobility, se zvyšuje tlak na inovace dveřních systémů. Snahou společnosti BRANO je být leaderem ve vývoji dveřních
systémů — jednou z cest jak toho docílit je nahradit DC pohony SMA (Shape Memory Alloy) materiály, což jsou slitiny s tvarovou pamětí. Uvedení
této inovace zvýší globální konkurenceschopnost společnosti BRAND a zlepší její pozici u odběratelů.

Předpokládané přínosy pro uchazeče
Předpokládané přínosy pro uchazeče Vysoká škola báňská -Techmd<á univerzita Ostrava

Dojde k prohloubení spolupráce mezi VŠB a BRAND - zvýšení objemu smluvního výzkumu a z toho plynoucího vyššího zapojení vědecko—
technických pracovníků na řešení projketů VaV. Společné řešení vytvoří předpoklady pro dlouhodobou koncepční spolupráci v oblasti
materiálového vývoje a designu dílů se SMA, což bude významným přispívat k vytváření podmínek pro formulaci dalších užitečných témat VaV.
Řešením projektu bude využito volných kapacit — výpočetních (SW a HW), testovacích systémů (klimakomory, vibrační zkušebny),
laboratorních systémů (materiálové zkoušky), kterými pracoviště CPIT VŠB disponuje a často byly pořízeny z veřejných zdrojů - realizaci
projektu tak dojde k multiplikačnímu efektu předchozích podpor. Rozvoj znalostí VaV pracovníků povede ke zvyšování jejich vědecké
kvalifikace.
Předpokládané přínosy pro uchazeče BRAND as.

Současný trend v automobilovém průmyslu se stále se zvyšujícím procentem elektromobilů, má velké požadavky na snižující se hmotnost všech
komponent použitých ve vozidlech. Všechny současné automobilové zámky používají k pohonu výhradně DC elektromotor. Náš projekt má řešit
náhradu těchto standardně používaných DC elektromotorů SMA materiály, jejíž výsledkem by měl být díl (zámek) s významnou hmotnostní
úsporou, další výhodou by měla být také nižší úroveň elektromagnetického rušení (EMC) a v neposlední řadě rovněž nižší výrobní cena. Tyto
benefity výrazně zvýší naši konkurenceschopnost. Nedílnou součástí bude také seznámení se s SMA materiály s možnostmi jejich aplikace i
jiných případech, které jsou předmětem výzkumu a vývoje firmy Brano a.s..

Co chcete dělat?
V českém jazyce
Včeskémjazyce

Cílem je vývoj nového pohonu dveřních systémů automobilových zámků. Vývoj několika typů těchto pohonů (využití různých druhů SMA
materiálů a různých konstrukčních uspořádání), konkrétně bude vývoj zaměřen na zámky pátých dveří. Bude sestaveno několik variant pohonů
těchto zámků se SMA do 12/2020 z vybráno optimální provedení dle technických specifik. Následně bude vybraný pohon zivotnostním
zkouškám (klimatické testy, cyklické testy, vibrační tesy, EMC testy atd.) do 12/2021 a sestaven kompletní zámek do 6/2022. Pokud bude
nalezeno optimální řešení pohonu a zámku, bude provedena ochrana duševního vlastnictví do 12/2022 a řešení nabídnuto zákazníkům.

V anglickém jazyce
Vanglickém |azyce

The aim is to develop a new drive for automotive door locks. Development of several types of these drives (use of different types of SMA
materials and different design arrangements), specifically, the development will be focused on the fifth door locks. Several variants of these SMA
locks will be assembled to 12/2020 from the optimal design according to the technical specifications. Subsequently, the selected drive will be
tested for lifetime (climatic tests, cyclical tests, vibration tests, EMC tests, etc.) by 12/202 1 and a complete lock until 6/2022. lfan optimal drive

and lock solution is found, Intellectual Property Protection will be implemented by 12/2022 and the solution offered to customers.

jak to chcete dělat?
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Postup řešení, novost, potřebnost a aktuálnost projektu
Postup řešení, novost, potřebnost a aktuálnostprmcktu

Pohon automobilových zámků pomocí SMA akčního členu není doposud vyřešen - viz. příloha dosavadní stav techniky. V návrhové specifikaci
budou analyzovány existujici řešení jiných aplikací SMA, budou shromážděny jejich výhody a nedostatky. Na tomto základě a s přidáním
vlastností cílového mechatronického řešení bude formulována návrhová specifikace vytvářeného mechanismu. V konceptuálním návrhu budou
inovativně generovány koncepty řešení z nichž budou následně vybrány nadějné koncepty. Pro vybrané koncepty budou sestaveny různé
varianty simulačních modelů a optimalizovány jejich zjištěné vlastnosti. To umožní konečný výběr konceptu, proveden detailní konstrukční
návrh a vyroben funkční vzorek. Tento bude následně životnostně otestován a provedena provedena patentová ochrana (užitný vzor).

Doba trvání projektu
Datum zahájení
Datum zahájení

01/2019
Datum ukončení
Datum ukončení

12/2022

Kód důvěrnosti údajů
Kód důvěrnosti údajů

C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), ale název projektu, cíle projektu a
u ukončeného nebo zastavene'ho projektu zhodnocení výsledku řešení projektu dodané do CE P, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Obory projektu
Hlavní obor CEP

Hlavní obanEP

][ - Kompositní materiály

Vedlejší obor CEP
Vedlejší obor C E P

IQ - Strojní zařízení a nástroje

Další vedlejší obor CEP
Dalšivedlejši ohorCEP

]] - Ostatní materiály

Hlavní obor FORD

Hlavní obor FORD

Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

Vedlejší obor FORD
Vedlejší obor FORD

Mechanical engineering

FX-OOl-THO4,verze1
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Další vedlejší obor FORD

Další Vndlcjšl obor FORD

Ocean engineering

Zapojení do iniciativy Průmysl 4.0
L'ipnjcni do iniciadvy Průmysl 4.0

Popis

ANO

Součástí řešení projektu je návrh nového designu (technického řešení) automobilových zámků. Pro zamýšlené
funkční vzorky využijeme kyber-fyzikální model spojením CAD/CAE/CAM s aditivní výrobní technologií, tzv.
kovovým 3D tiskem a PVA 3D tiskem (plast). Tento postup rozšíří možnosti vývoje zámků bez omezení na tvar a
dosavadní technologické postupy výroby. jedná se o rychlejší a efektivnější způsob výroby vzorků a prototypů než
klasickou technologií lisování, kde je nutná výroba forem, což je finančně a časově velmi náročné, 2 čehož plyne
omezení v počtu vyrobených a odzkoušených druhů vzorků.

Způsob uplatnění řešení projektu
Způsob uplatnění řešeníprujcktu

Popis

ANO

ANO předpokládáme uplatnění na trhu, kde existuje velká poptávka - viz. průzkum trhu. ANO, máme trh zmapovaný,
pohybujeme se na globálním trhu několik desetiletí, z čehož plyny že známe i bariéry pro vstup na trh, konkurenční
subjekty a konkurenční řešení [viz. dosavadní stav techniky). ANO, spolupracujeme už v současnosti s potenciálním
odběratelem výsledků, na jehož podnět projekt reaguje. Máme zajištěné relevantní partnery - CPlT VŠB jako znalostní
a technická podpora vývoje je již ověřený partner. ANO, jsme schopni vyčíslit předpokládané náklady na uvedení
výsledků na trh a očekávané výnosy - viz. průzkum trhu. BRANO vystupuje v tomto projektu jako aplikační garant a
spoluřešitel, ze struktury projektu vyplývá že všechny výsledky jsou v majetku BRAND, který je využije na trhu.

Analýza rizik ohrožující dosažení cíle projektu
Analýza ri7ik oh ružujicí dosah—nl dle projektu

jsou plánovány osvědčené postupy a metody vývoje, přičemž členové řešitelského týmu disponují potřebnými zkušenostmi v oblasti
teoretického, experimentálního a aplikovaného výzkumu u předmětného projektu. Definice možných rizik: 1) Organizační riziko v podobě
nedostatečné odborné kvality členů realizačního týmu (nízké) - uvedené riziko je maximálně sníženo výběrem členů realizačního týmu se
zkušeností s projekty VaV (TAČR). 2) Nedodržení harmonogramu projektu (nízké) - předcházet pravidelnou kontrolou dílčích etap
(postupových bodů), členové projektu vyhradili dostatečný počet pracovníků a kapacit, aby bylo možné harmonogram splnit. 3) Nepodaři se
vyvinout s definovanou životností a fungující za všech provozních podmínek (teplota) — předcházet riziku sestavením metodiky pro postup
vývoje, verifikace matematických modelů, kvalitním zkušebnictvím - i přes to se jedná o značné riziko, jelikož řešení vyžaduje velkou míru
inovace (střední).

Motivační účinek podpory projektu
Nulová varianta a motivační účinek

Při obdržení podpory bude řešení projektu značně zkráceno a rozšířeno na více varianta výsledky budou podstatně rychleji uplatněny na trhu,
což eliminuje riziko zmenšení tržního podílu BRANO na globálním trhu. Bez podpory bude řešení trvat cca 3x déle (méné pracovníků v
řešitelském týmu, omezení podpory ze strany VŠB) a bude omezeno jen na jeden konkrétní případ. Řešení významně přispěje k zlepšení pozice
českého průmyslu v auto motive - viz. velikost a tradice BRANO. Projekt svou náplní přesně zapadá do Národních priorit orientovaného
výzkumu — 2. posíleni udržitelnosti výroby — 2.1.1 - zvýšení úspornosti, efektivity a adaptability v dopravě - Vozidlo jako celek a možnosti jak
snížit jeho negativní vliv na životní prostředí. (materiály, hmotnost, aerodynamika. Spoluřešitel i výzkumná organizace mají sídla (výrobu) v
MSK, což je strukturálně postižený region, kde je rozvoj konkurenceschopného a inovativního průmyslu podstatný

Klíčová slova
V českém jazyce
\' ieském jazyce

SMA; slitiny s tvarovou paměti; zámek, automotive; pohon zámku

FX-OOl-TH04,verze 1

Veřejný
Strana 5/39

4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSiLON

PID: THO4-0104-76

V anglickém jazyce
Vanglickčmjazycc

SMA; shape memory alloy; lock, automotive; drive the lock

Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci
Kategorie výzkumu, experimen tálního vývoje a inovací

AV — aplikovaný výzkum

Aplikační garant
Seznam aplikačních garantů

Komentář k aplikačním garantům

BRANO a.s.
lng. Libor Kuděla
Opavská 1000
747 41 Hradec nad
Moravicí
iČ: 45193363

Aplikační garant je součástí konsorcia, je jím uchazeč BRANO, který v roli AG zastupuje ing. Libor Kuděla, který společně s
hlavním uchazečem Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a jejím pracovištěm Centrum pokročilých
inovačních technologií tvoří konsorcium projektu. BRANO je zadavatelem výzkumného úkolu. Kvalitní řešení tohoto
úkolu mu přinese pozitivní ekonomický efekt. takže má enormní zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů
projektu v praxi. BRANO deklaruje svůj zájem 0 výsledek a návrh projektu čestným prohlášením — viz. příloha. BRAND
disponuje odborníky s praktickými zkušenostmi z automotive zamykacích sys pod vedením lng. Musila (klíčová osoba
projektu za BRAND). VŠB disponuje širokou škálou odborníku, které pro projekt povede lng. Michal Weisz Ph.D. , jako
odborník na konstrukci mechanických systémů. BRANO společně s VŠB připravili návrh projektu (BRANO výzkumný cíl,
VŠB technickou část] a budou pokračovat i v průběhu realizace projektu i v následné implementaci v praxi. Aplikační
garant přesně definoval výzkumný úkol, včetně dílčích cílů, které požaduje naplnit. Pro zajištění vstupů a předání know—
how delegoval několik svých pracovníků. kteří budou komunikovat s dalším účastníkem. VŠB převzala výzkumný úkol,
zhodnotila jeho náročnost a potřebné zdroje, což zahrnul do návrhu projektu. BRANO následně bude metodicky vést
vývoj dle svých zkušeností s obdobným typem výzkumného úkolu, bude kontrolovat soulad výsledků 5 definovanými
cíli, kontrolovat dodržování harmonogramu projektu, vč. plnění dílčích cílů a postupných kroků. V případě potřeby
poskytne kdykoliv při realizaci své lidské a technické zdroje, bude—li to nezbytné pro zrychlení řešení či splnění cílů.
Výsledek projektu - tlumící systémy uplatní při dodávkách svých výrobků na globální trh, bude tyto inovace prezentovat
na výstavách, veletrzích a při tendrech a zavede tím celý systém zamykání do praxe. VŠB poskytne při implementaci
technickou podporu.

Národní priority orientovaného výzkumu
Národní priority orientovaného výzkumu

Hlavní Priorita
2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit- 2.1 Úspomost, efektivita a adaptabilita - 2.1.1 Zvýšit úspornost, efektivitu a
adaptabilitu v dopravě — dopravních a manipulačních systémech i výrobě dopravních prostředků tak, aby tato odvětví byla globálně
konkurenceschopná
Vedlejší priorita
2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit — 2.2 Užitné vlastnosti produktů a služeb - 2,2.1 inovovat výrobky v odvětvích
rozhodujících pro export prostřednictvím společných aktivit výrobní a výzkumné sféry

Popis naplnění cílů NPOV
Popis naplnění cílů NPOV

Projekt svou náplní přesně zapadá do Národních priorit orientovaného výzkumu — 2. posílení udržitelnosti výroby - 2.1.1 - zvýšení úspornosti,
efektivity a adaptibility v dopravě, aby tato odvětví byla globálně konkurenceschopná. Projekt podpoří inovace, které přispějí ke zvýšení
globální konkurenceschopnosti uchazeče BRANO jako dodavatele inovovaných dílů pro automotiv, především pro elektromobily, kde se projeví
výhody těchto inovací.

Prioritní výzkumný cíl
Prmntm' výzkumný nl

Podpora technologií v oblasti automobilového průmyslu.
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Popis naplnění prioritního výzkumného cíle
Popis naplnění prmntnlho výzkumného cíle

Projekt se přímo týká vývoje a inovací dílu pro automobilový průmysl — zamykací systémy, jejich části a pohony. Výsledek (inovovaný
automobilový zámek) bude mít uplatnění zejména u elektromobilů, kde se projeví jeho nesporné výhody — nižší hmotnost, menší EMC
vyzařování, jednoduchost.

Obdobné a související projekty, výzkumné záměry a výsledky
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3. UCHAZEČI PROIEKTU
Hlavní příjemce — [P] Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
identifikační údaje uchazeče
Role uchazeče na projektu

IČ

mc /VAT-ID

Hlavní příjemce

61989100

CZól989100

Obchodní jméno

Organizační jednotka

Kód organizační jednotky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Centrum pokročilých inovačních technologií

27690

Právní forma

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) — Vysoká škola
(veřejná, státní)
Typ organizace

V0 — Výzkumná organizace
Typ výzkumné organizace - podrobnější specifikace

VVS - veřejná vysoká škola

Adresa sídla
Název ulice

Člslo popisné

Číslo orientační

17. listopadu

2172

15

Obct

Částoixe

PSC

Ostrava

Poruba

70833

Okres

Kraj

Stát

Ostrava-město

Moravskoslezský kraj

Česká republika

Ostatní údaje
WWWadresa

ID Damvé schránky

www.vsb.cz

d3kj88v

Datum vz niku společnost)

1.1.1995
Způsobjednáni za spolecnost/subjekt

Univerzitu zastupuje rektor. Na základě plné moci může rektora zastoupit prorektor.

Komentář k automaticky vyplněným údajům
l

Komentářkautoniancky vyplněným údajům

‘l

Statutární orgán
Václav Snášel

'I'itulypřeil jmenem

Prí'menl

Tiiulvza jménem

prof. RNDr.
Role

Fniail

Rektor

Údaje potřebné pro vyžádání výpisu rejstříku z trestů
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Statnarwení

Stňmlubcmství

CZ

CZ

Pl

U

aplikovaného výzkumu, experimentálního

= THO4010476

Rodnépřijmení

Rodné číslo

Skryto

Pohlaví

Ohccnarnzení

Okresnarnzcní

Muž

Tábor

Tábor

Petr Praus

Timlypředjménem

Titulyzaiménem

prof. lng.
Roll:

Telefon

Prorektor pro vědu a výzkum

Údaje potřebné pro vyžádání výpisu rejstříku z trestů
Stát narozrnl

Státnlnbčanstvi

Rodné příjmení

Rodné Číslo

C7.

CZ

Praus

Skryto

Pohlaví

Obec narození

Okres narození

Muž

Ustí nad Orlicí

Ustí nad Orlicí

Komentář k automaticky vyplněným údajům
Komentář k automaticky vyplněným údajům

Finanční ukazatele
Ukazatel

lednotka

Zdroj

2014

2015

2016

2017

Tržby za prodej zboží

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

0

O

O

0

Výkony

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

()

0

0

0

Přidaná hodnota

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

0

O

0

0

Osobní náklady

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

O

0

0

0

Odpisy

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

0

O

0

0

Provozní hospodářský výsledek

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

0

0

O

0

Finanční hospodářský výsledek

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

0

()

0

O

Hospodářský výsledek za účetní období

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

0

0

0

0

Aktiva

tis. Kč

Rozvaha

O

O

0

O

Dlouhodobý hmotný majetek

tis. Kč

Rozvaha

0

O

0

O

Oběžná aktiva

tis. Kč

Rozvaha

0

0

O

O

Zásoby

tis. Kč

Rozvaha

O

0

O

O
O

Dlouhodobé pohledávky

tis. Kč

Rozvaha

0

O

O

Krátkodobé pohledávky

tis. Kč

Rozvaha

O

O

0

O

Pohledávky z obchodního styku

tis. Kč

Rozvaha

O

O

O

O

Účty v bankách

tis. Kč

Rozvaha

0

0

o

0

Pasiva

tis. Kč

Rozvaha

0

0

()

0

Vlastní kapitál

tis. Kč

Rozvaha

O

0

O

O

Výsledek běžného účetního období

tis. Kč

Rozvaha

O

O

0

O
O

Cizí zdroje

tis. Kč

Rozvaha

0

O

0

Dlouhodobé závazky

tis. Kč

Rozvaha

0

0

0

O

Krátkodobé závazky

tis. Kč

Rozvaha

0

O

0

0

Závazky z obchodního styku

tis. Kč

Rozvaha

0

O

O

0

Bankovní úvěry a výpomoci

tis. Kč

Rozvaha

0

0

O

O

FX—OOl-TH 04, verze 1

Veřejný
Strana 9/39

4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

Výv01'e EPSILON

PID: TH04010476

Finanční ukazatele - další ukazatele
Ukazatel

jednotka

2014

2015

2016

2017

Rentabilita aktiv (ROA)

%

O

0

0

O

Běžná likvidita (L3)

—

0

O

0

0

Celková zadluženost (CZ)

%

O

0

0

0

Rentabilita tržeb (ROS)

%

0

O

O

O

Kritéria hodnocení podniku v obtížích
Ukazatel

jednotka

Zdroj

2014

2015

2016

2017

Al Základní kapitál

tis. Kč

Rozvaha

0

0

0

0

AIL] Emisní ažio

tis. Kč

Rozvaha

0

O

O

0

A.ll.2 Ostatní kapitálové fondy

tis. Kč

Rozvaha

0

0

0

0

All] Fondy ze zisku

tis. Kč

Rozvaha

0

0

0

O

A.IV Výsledek hospodaření minulých let

tis. Kč

Rozvaha

0

O

0

0

A.V Výsledek hospodaření

tis. Kč

Rozvaha

0

0

0

0

A.Vl Výše zálohové výplaty podílu na zisku (bude vždy záporné hodnoty]

tis. Kč

Rozvaha

0

0

0

0

Komentář k automaticky vyplněným údajům
I

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Vlastnická struktura
Vlastníci/Akcionáři
Bmw/právnická osoba

jméno

Příjmení

Obchodní jméno

Rodné Číslo/IC/Datum narození

Výše podílu v %

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

00022985

100

právnická

Komentářkvýši podilu

Beneﬁcienti
Seznam beneňcientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Seznam heneficientů s podílem vlivu 10 % .1 více n.) uduzeči

Není relevantní.

Majetkové účasti
Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výše
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Obchodnijme'nu

IČ

Výše podílu v %

Projektově.CZ s.r.o.

29460581

18

Obchodníjméno

(C

Výše podíluv%

POLLUTION ZERO—SOVEKO s.r.o.

25906534

5

Obchodní jméno

IC

Výše podílu v %

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

25379631

13,6

Obchodníjména

lC

Výšepodíluv%

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

25870807

10

()bchodníjménn

iC

Výšepodíluv%

Český svářečský ústav s.r.o.

62305808

60

Obchodníjméno

Kč

Výše podíluv%

CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH 05013

63839172

3,96

Dosavadní praxe
Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVal
Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI

Spolupráce uchazeče (organizační složky jednotky CPIT] s firmami v oblasti VaV: Vítkovice UAM, ArcelorMittal Ostrava, Bonatrans Group,
NOVOGEAR Frýdek-Místek, Huisman Konstrukce, SIEMENS ČR, BOSCH České Budějovice, Honeywell Brno. Spolupráce probíhá formou

hospodářských smluv nebo společným řešením grantových projektů (tuzemských nebo zahraničních). Spolupráce uchazeče s univerzitami v
oblasti VaV: VŠCHT Praha, VUT Brno a univerzity sdružené do Konsorcia Progres 3, dále spolupráce s Yokohama National University, Hubei
University ofTechnology, Graduate School of Engeneering Gunma — společná publikační aktivita, pořádání seminářů, konferencí. Uchazeč má
zkušenosti s řešením projektů VaV např. TAČR - Technologie doplňkového tepelného zpracování (42mil. Kč), MŠMT - Regionální výzkumné
materiálové centrum (27mil. Kč), TAČR PRE SEED — 4 mil— Kč, inovativní voucher MSK - 5x 450 tisk. Kč (všechny projekty řešené v rámci CPIT).

Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializací výsledků
Dosavadní zku šenosn uchazeče s aplikací a komeroallzad výsledků

Podpora procesu komercionalizace výsledků VaV na VŠB-TU Ostrava je zajištěna od procesu identifikace komerčního potenciálu výsledku
odborné nebo VaV činnosti až po jeho uplatnění v praxi. Zároveň je zajištěno mapování potřeb a poptávky aplikační sféry a jejich cílení na
konkrétní výstupy nebo realizační týmy univerzity.
Prostřednictvím nabídkového a poptávkového portálu odborných služeb, výstupů výsledků VaV činnosti, ale také prostřednictvím sítě skautů
probíhá zprostředkování komerčně využití know-how. lidského přístrojového a technologického poteciálu univerzity.
Mazi aktivity úseku komercionalizace výsledků VaV patří také odborné vzdělání a konzultace v problematické komercionalizace a organizování
specializovaných seminářů, workshopů apod.
Univerzita je v současné době vlastníkem 264 chráněných řešení (82 patentů), licencovaných jich bylo 26.

Osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

Osoby podílející se na řešení projektil za uchazeče

Role

Člen řešitelského týmu
Osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

Role

_
Osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

_
Osoby podi|e|íci se na řešení projektu za uchazeče

Řešitel
Role

Clen řešítelSkého týmu
Role

Člen řešitelského týmu

Další účastník — [D] BRAND a.s.
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Identifikační údaje uchazeče
Rolciichazočc na projektu

IČ

DlČ/VAT-lD

Další Účastník

45193363

CZ45193363

Obchodníjméno

Organizační jednotka

Kód organizacni jednotky

BRANO a.s.
Právní forma

POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) - Akciová
společnost
Typ organizace

VP - Velký podnik

Adresa sídla
Název ulice

Číslo popisné

Opavská

1000

Obec

Část obce

Číslo orientační

PSČ

Hradec nad Moravicí

74741

Okres

Kraj

sem

Opava

Moravskoslezský kraj

Česká republika

Ostatní údaje
WWWadresa

ID Datové tdi rámky

www.brano.cz

k6xcde3

Datumvzniku spolecnosti

1.5.1992
Způsob |ednánl za společnou/subjekt

Společnost BRANO a.s. zastupuje předseda představenstva

Komentář k automaticky vyplněným údajům
Komentář k aulomatickyvyplněným údajům

Statutární orgán
Pavel luncek
PHjnii—nl

Tituly před jmenem

Titulyza jménem

lng.
Role

Předseda představenstva

Údaje potřebné pro vyžádání výpisu rejstříku z trestů
Rodné přijmení

Stál narozeni

Státní občansW|

CZ

CZ

Pohlaví

Obec narození

Okres narození

Muž

Brno

Brno—město

Rodné číslo

Skryto

David Zajonček
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T|tulypředjménem

Příjmení

Titulyzajménem

lng.
Role

Tclnfnn

Předseda dozorčí rady

Údaje potřebné pro vyžádání výpisu rejstříku z trestů
Datum Narození

Srálnnmzení

Stámíobčanstvi

CZ

CZ

Rudné příjmení

Pohlaví

(Ibernarozcnf

Okresnarozcni

Muž

Ostrava

Ostrava—město

Petr Lichnovský
Tituly předjméncm

[mém]

Role

Telefnn

Pří|mcn|

Tlmlylajméncm

Člen dozorčí rady
Údaje potřebné pro vyžádání výpisu rejstříku z trestů
Stát narození

Sámlobčanství

CZ

CZ

Rodné přijmení

Pohlaví

Obecnamzení

Okres narození

neurčeno

Opava

Opava

DatumNamzenl

David Dospíšil
Tituly předjme'nem

lméno

Příjmení

Telefon

Email

Titulyzajménem

[ ng.
Role

Člen dozorčí rady
Údaje potřebné pro vyžádání výpisu rejstříku z trestů
Slátnannení

Sním! občanswí

CZ

CZ

Rudnépříjmení

Pohlaví

Obccnamzcní

Okres nnrnzcní

neurčeno

Zlín

Zlín

DatumNaru'lenl

Komentář k automaticky vyplněným údajům
Komentář )( aumnuucky vyplněným udajům

J

Finanční ukazatele

FX—OOl-TH04, verze 1
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Strana 13/39

4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

Výv0ie EPSILON
Ukazatel

lednotka

PID: THO401047 6
Zdroj

2014

2015

2016

2017

Tržby za prodej zboží

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

2 503

2 922

2 823

0

Výkony

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

3 929 445

4 068 116

0

0

Přidaná hodnota

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

1 083 746

1 132 049

1 166 388

0

Osobm’ náklady

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

661 437

690 288

721 264

0

Odpisy

tis.Kč

Výkaz zisku a ztrát

141 060

141 415

178 837

0

Provozní hospodářský výsledek

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

251 934

304 504

282 565

0

Finanční hospodářský výsledek

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

1 2 052

4 809

8 837

0

Hospodářský výsledek za účetní období

tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

234 532

292 322

260 900

0

Aktiva

tis. Kč

Rozvaha

2 586 137

3 035 143

3 232 251

0

Dlouhodobý hmotný majetek

tis. Kč

Rozvaha

760 051

857 944

837 430

0

Oběžná aktiva

tis. Kč

Rozvaha

1 758 179

1 851 045

2 351 732

0

Zásoby

tis. Kč

Rozvaha

434 964

574 618

573 437

0

Dlouhodobé pohledávky

tis. Kč

Rozvaha

0

0

0

0

Krátkodobé pohledávky

tis. Kč

Rozvaha

543 644

554 635

639 210

0

Pohledávky z obchodního styku

tis. Kč

Rozvaha

510 241

486 963

609 485

O

Účty v bankách

tis. Kč

Rozvaha

779 171

721 218

917 998

0

Pasiva

tis.Kč

Rozvaha

2 586 137

3 035 143

3 232 251

0

Vlastní kapitál

tis. Kč

Rozvaha

1 766 343

2 033 202

2 294 148

0

Výsledek běžného účetního období

tis. Kč

Rozvaha

234 532

292 322

260 900

0

Cizi zdroje

tis. Kč

Rozvaha

801 405

1 001 941

938 103

0

Dlouhodobé závazky

tis.Kč

Rozvaha

24 936

25 789

19 446

0

Krátkodobé závazky

tis. Kč

Rozvaha

709 676

888 151

847 726

0

Závazky z obchodního styku

tis. Kč

Rozvaha

479 447

660 078

674 862

0

Bankovní úvěry a výpomoci

tis. Kč

Rozvaha

0

O

O

O

Finanční ukazatele — další ukazatele
Ukazatel

]ednotka

Rentabilita aktiv (ROA)

%

Běžná likvidita (L3)

-

Celková zadluženost [CZ]
Rentabilita tržeb (ROS)

2014

2015

2016

2017

9,07

9,63

8,07

0

2

2

3

0

%

30.99

33.01

29,02

0

%

9370,04

1000418

9241.94

0

Kritéria hodnoceni podniku v obtížích
Zdroj

2014

2015

Al Základní kapitál

Ukazatel

tis. Kč

jednotka

Rozvaha

400 000

400 000

2016

400 000

2017

0

A.ll.1 Emisní ažio

tis. Kč

Rozvaha

0

0

O

O

A.ll.2 Ostatní kapitálové fondy

tis. Kč

Rozvaha

438 555

438 555

438 555

0

Alll Fondy ze zisku

tis. Kč

Rozvaha

180 545

180 545

180 545

0

AW Výsledek hospodaření minulých let

tis. Kč

Rozvaha

481 363

715 895

1 008 215

0

A.V Výsledek hospodaření

tis. Kč

Rozvaha

234 532

292 322

260 900

0

AV! Výše zálohové výplaty podílu na zisku (bude vždy záporné hodnoty)

tis. Kč

Rozvaha

0

0

O

O

Komentář k automaticky vyplněným údajům
Komentář k automaticky vyplněným údaiům

Vlastnická struktura

FX-001-TH04,verze 1

Veřejný
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4. veřejná soutěž Programu na podporu

vývoje EPSILON

Pl

U

aplikovaného výzkumu, experimentálního

= TH04010476

Vlastníci/Akcionáři
]móno

Příjmení

Obchodní jméno

Rodné Číslo/lČ/Datumnaru'iení

Výše podíluv'Vn

BRANO GROUP, a.s.

64609898

100

En mká/p rávu i(ká osob!

právnická

Komentář k výší podílu

Beneﬁcienti
Seznam beneňcientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Seznam beneficientú spodílemvlivu 10 % a více na uchazeči

BRAND GROUP, a.s.

Majetkové účasti
Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výše

Obdíodnl jméno

IČ

Obchodní jméno

IC

Výše podíIuVU/n

100

BRANOROS o.o.o.
Obchodní jménu

Výše podílu v %

100

Horský hotel Brans s.r.o.

IČ

Výšepodíluvu/u

51

DELTACOL CZ s.r.o.

Dosavadní praxe
Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVal
[ Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVal

J

Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializací výsledků
|

Dosavadní zkušeností uchazeče s aplikací :: komercializacl výsledků

Osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

\

()xohy podílejíd se na fair-n1 projektu za uLhazeče

Rule

Člen řešitelského týmu
Osoby podílející se na řešení prajektu za uchazeče

Role

Člen řešitelského týmu
Osoby podílelící se na řešení projektu u uchazeče

Role

Rešitel

FX-OOl—THO4, verze 1

Veřejný
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4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSILON

PID: THO4010476

4. Řešitelský tým
Klíčové osoby
Role

Člen řešitelského týmu
Titulypřed jménem

Příjmení

Titulyza jménem

Ing.

Ph.D.

IČ uchazeče

Rodné číslo

Státní příslušnost

Vykonávaná funku v organizac—i

61989100

Skryto

Česká republika

Vědecko-technický pracovník

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

Stěžejní vykonávané Činnosti ph řešení projektu

Vedoucí výzkumného týmu, zodpovědná osoba za technickou část řešení partnera projektu VŠB-TUO. Návrh slitin ověření vlastností, návrh
designu zámku.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel
Úvazek

jednotka
člověko-rok

2019
0.2

2020
0.2

2021
0.2

2022
0.2

Celkem
0.8

Odborný životopis
Vzdělání

2003, Ing., VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, studijní program, Materiálové inženýrství, obor
Neželezné kovy.
2006. Ph.D., VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. obor Materiálové inženýrství.
2014, doc., VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, studijní program, Materiálové inženýrství, obor
Metalurgická technologie.
Relevantní praxe

2006 - současnost: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra neželezných kovů. rafinace a
recyklace, odborný asistent, Pedagogická a vědecká činnost v oblasti metalurgie neželezných kovů
2010 — současnost: VŠB—Technická Univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RMTVC — Junior researcher, vědecká
činnost v oblasti přípravy speciálních slitin.
Seznam S nejvyznamnějšich projektů

1) 2003—2005: Technická spolupráce při řešení grantového projektu GA ČR č. 106/03/0231 „Vliv procesu přípravy paměťových materiálů Ni-TiMe na jejich strukturu a možnosti řízení jejich transformačních charakteristik“.
2) 2005—201 1: Vědecká a technická spolupráce při řešení výzkumného záměru MSM 6198910013 „Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých
a strukturně definovaných speciálních materiálů"
3) 2009-2012: Vědecká a technická spolupráce při řešení GA106/09/1573.,Optimisation of chemical composition, structural characteristics,
mechanical properties of Ni'I'i alloys for biomechanical applications".
4] 12010—souč.: Vědecká a technická spolupráce při řešení MŠMT — OP VaVPl, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum.
S) 2013 — 201 S: Vědecká a technická spolupráce při řešení TAČR — TA03010161, Experimentální vývoj využití neželezných kovů ve formě
mischmetalu pro zjemnění mikrostruktury při výrobě ocelových ingotů určených pro výkovky pro náročné použití
Seznam S nejvýmiamnbjšidi výsledků

FX—OOI'TH04, verze 1
Veřejný
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4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSILON

PID: THO4-010476

ldcnuh kám | kód ved idk

2890194

Role

Řešitel
Tituly před jménem

]méno

Přijmení

Titulyza jménem

lng.

Ph.D.

IČ uchazeče

Rodné číslo

Státní příslušnost

Vykonávaná funkce v organizac

61989100

Skryto

Česká republika

Vědecko—technický pracovník

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

Stěžejní Vykonávanň činnosti při “rešení projektu

Návrh designu zamykacího mechanismu, především z pohledu kinematiky akčních členů a kompenzace působení vnějších vlivů (teplot).
Pevnostní analýzy a kinematické modely.

Počet úvazků při řešení projektu
Ukazatel

Úvazek

jednotka

člověka-rok

2019

0.2

2020

0.2

2021

0.2

2022

0.2

Celkem

0.8

Odborný životopis
Vzdělání

1998-2003: Střední průmyslová škola strojnické, strojírenství
2003—2008: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika

2013: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika, doktorské studium
Relevantní praxe

2003-2008: Strojírny Kukol s.r.o., konstruktér (DPP)
2008 - : VŠB-TU Ostrava, CPlT, Vědecko-výzkumný pracovník, akustika a vibrace
Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

1. SP2018/63 Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe [spoluřešitelj
2. SP2014/151 Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu
3. SP2012/14S Numerické modelování a experimentální vyšetřování mechanických jevů
Seznam 5 nejvýznamnějších \ýslcdků

1. Patent 2017 — Dvouvrstvý akustický obklad
2. Užitný vzor 2017 - Naklápěcí plošina pro stabilitní testy
3. Funkční vzorek 2017 - Sendvičový akustický obklad 5 nano-resonanční membránou

ldt-nnnkačni kod vcclnlk

9370617

FX-OOl—THO4,verze 1
Veřejný
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4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSILON

PID: THO4-0104-76

Role

Člen řešitelského týmu
Tituly před jménem

lméno

Příjmení

Tituly za jménem

lng.
IČ uchazeče

Rodné číslo

Státní příslušnost

Vykonávaná funkce v organized

61989100

Skryto

Česká republika

Vědecko—výzkumný pracovník

Telefon

Mobilní telefon

E-maíl

Stěžejní vykonávané čin ností při řešení projektu

Konstrukční činnost, koordinace a administrativa projektu.

Počet úvazků při řešení projektu
Ukazatel

Úvazek

jednotka

člověko—rok

2019

0.15

2020

0.15

2021

0.15

2022

0.15

Celkem

0.6

Odborný životopis
Vzdělání

1998-2003: Střední průmyslová škola strojnická, strojírenství
2003-2008: Ing. , VŠB—TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika
Relevanmípraxe

2008—2013: NEVIS Opava s.r.o.- projekční činnost, administrátor projektů VŘ
2013-2018: VŠB—TU Ostrava, CPlT, vědecko-výzkumný pracovník,
Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

1. SP2018/63 - Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe
2. H5201618 - Výstavba polobezodrazové měřící místnosti DOOSAN Bobcat
Seznam 5 nejvýznamnějších výsledků

1. Patent 2017 - Dvouvrstvý akustický obklad
2. Užitný vzor 2017 - Naklápěcí plošina pro stabilitní testy
3. Funkční vzorek 2017 — Sendvičový akustický obklad s nano-resonanční membránou

ldcnnfikatní kód \'edidk

7554575

Role

Člen řešitelského týmu
Tituly před jménem

jméno

Příjmení

Prof.

litulyza jménem

Ph.D.

IČ uchazeče

Rodné číslo

sum. příslušn usi

Vykonávaná funkce v organizaci

61989100

Skryto

japonsko

Externí specialista

'Tcluíon

Mobilní telefon

E-imiil

00000000
Stěžejní
vykonavané činnosti při řešení projektu

00000000

—

technické poradenství při přípravě a aplikaci SMA materiálu. jedná se o jednoho z největších světových expertů na SMA materiály, který má
několik patentů, je spoluautorem knih () SMA a má rozsáhlou publikační činnost. je experním spolupracovníkem VŠB CPlT a přislíbil nám
technickou pomoc v rámci tohoto projektu.

FX-OOl-TH 04, verze 1
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4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSILON

PID: THO4-010476

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel
Úvazek

jednotka
člověko-rok

2019
0.1

2020
0.1

2021
0.1

2022
0.1

Celkem
0.4

Odborný životopis
Vzdělání

viz. Curriculum Vitae v příloze
Relevantní praxe

viz. Curriculum Vitae v příloze
Seznam S nejvýznamnějším projektů

viz. Curriculum Vitae v příloze
Seznam 5 nejVÝznamnč-jších výsledků

viz. Curriculum Vitae v příloze

ldennflkační kód vedldk

Role

Člen řešitelského týmu
Tlmly před jménem

Inic'no

Příjmení

Tlfulyza jménem

IC uchazeče

Rodné číslo

Sláml přlslušnost

Vykonávana lunkce v mgamzucl

45193363

Skryto

Česká republika

vedouci vývojové skupiny

Telefon

Mobilní telefon

Emmi]

Ing.

Stěžejnívykonáwmé hnnnaﬁ při řešení projektu

- administrativa projektu
- organizace práce vývojové skupiny

Počet úvazků při řešení projektu
Ukazatel

Úvazek

jednotka

člověko-rok

2019

0.1

2020

0.1

2021

0.1

2022

0.1

Celkem

0.4

FX-OOl-THO4, verze 1
Veřejný
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4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

P1D= TH04010476

vývoje EPSlLON

Odborný životopis

Vzdělání
Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektrických strojů, přístrojů a pohonů
Kclcvan mi praxc

Vývoj elektro Brano - 3roky
Vedoucí zkušebny Bosch - Zroky
Vedouci zkušebny Brano - 2roky
Vedoucí vývojové skupiny — 6roků
Seznam S nejvýznamnějších projektů

Projekt aktuátoru zadního Vlka (5.dveří) pro osobní automobily od roku 2012.
5 TA Čstem spolupracoval na projektu TA02031343 a TA04030689.
Madlo pátých dveří s integrovanou kamerou
Polohovatelný třmen zadní sedačky jaguár

Door Protector pro ŠKODA Auto
Seznam 5 nejvýznamnějších výsledků

Udělený užitný vzor 29 639 a Přihláška vynálezu 2016-287 "Madlo dveří automobilu"
Opatření pro zvýšení elektro—magnetické kompatibility [EMC] pohyblivého nájezdu zámku sedačky

Identifikační kód vedidk

Role

Člen řešitelského týmu
Tituly před jménem

jméno

Příjmení

Titulyza jménem

Ing.
IČ uchazeče

Rodné aslo

Státní příslušnusi

Vykonávaná funkce v organizac

45193363

Skryto

Česká republika

Šéfkonstruktér vývoje

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

-

Analýza existujících konkurenčních řešení
Vytváření návrhové specifikace
Navrhování konceptů
Detailní konstrukce
Úpravy konstrukce

Počet úvazků při řešení projektu
Ukazatel

Úvazek

jednotka

člověka—rok

2019

0.2

2020

0.2

2021
0.2

2022
0.2

Celkem
0.8

FX—OOl-THO4, verze 1
Veřejný
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4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSILON

PID: THO4010476

Odborný životopis
Vzdělání

V roce 1996 úspěšně ukončení studia na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojní, obor Stavba letadel s titulem lng.
Relevantnípraxe

1998 — 2000 Brano a.s., Hradec nad Moravicí- CAD konstruktér zámkových systémů, Duben — Srpen 2000 — stáž ve firmě ŠKODA auto a.s.
2002 — 2005 Ostroj, a.s., Opava— CAD konstruktér
2005 — 11/2007 Ostroj, a.s., Opava — vedoucí oddělení opracované výkovky na divizi Kovárna kalírna
12/2007 — 3/2008 Brano a.s., Hradec nad Moravicí — CAD konstruktér vývoje SBU - DS (zámkové systémy)
4/2008 — Brano a.s., Hradec nad Moravicí — šéfkonstruktér vývoje SBU — DS
Seznam 5 nejvývnamnějšlch projektů

Zámek zadních dveří přednostně pro VW
start 1.6.2010
end 31.8.2012
System otevírání kapoty YSSS
start 1.6.2009

end 31.12.2012
Aktivní závěsy kapoty
start 1.4.2010

end 31.12.2011
Taster Porche Panamera
start 1.7.2011
end 31.12.2012
Aktuátor zadního víka
start 1.1.2012
end 31.12.2014
Seznam S nejvýznamné|šiclí výsledků

-Aplikace systemu otevírání kapoty Y283[zámky kapoty, pojistka kapoty, ovládání otevírání kapoty) pro Volvo 580,V80
-Prototyp nového Zámku víka zadních dveří koncepce VW
-Vyvoj systemu otevírání kapoty Y555(zámky kapoty, pojistka kapoty, ovládání otevírání kapoty) pro Volvo
-Spolupráce na Aktivních závěsech kapoty
—Spolupráce na Taster Porsche Panamera

ldentiňkačniko'd vedidk

J

FX-001—THO4,verze 1
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4. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje EPSILON

PID: THO4—010476

Role

Řešitel
Tltuly před jménem

jméno

Příjmení

Tituly za unr‘nem

lng.
IČ uchazeče

Rodné číslo

Státní příslušnost

Vykonávaná funkce vnrganízaa

45193363

Skryto

Česká republika

Senior konstruktér

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

Stěžejní vykonávané činnost) při řešení projektu

»
—
-

tvorba 3D designu
tvorba výrobní dokumentace
tvorba podkladů pro výrobu prototypových nástrojů
komunikace se zákazníky a dodavateli

Počet úvazků při řešení projektu
Ukazatel

Úvazek

jednotka

člověko-rok

2019

0.5

2020

0.5

2021

0.5

2022

0.5

Celkem

2

Odborný životopis
Vzdělání

Vysokoškolské - Provoz a ekonomika letecké dopravy - Žilina
Relevantní praxe

ZOlet konstruktér ve společnosti BRANO a.s.
Seznam 5 nejvýznamnňjšíth projektil

Zámek pátých dveří — VW - MQB
Aktuátor pátých dveří- VW — MQB

Zámek pátých dveří A191 pro ŠKODA Auto
Zámkový systém přední kapoty VOLVO
Tailgate handle pro VOLVO

Seznam 5 nejvý7namně1šídi výsledků

Patent — 304676 — Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu
Patent- 298257 - Odhazovač automobilových dveří a vík, zejména 5. dveří
Patent - 305500 - Závěs motorové kapoty automobilu 5 aktivní ochranou chodců
UV — 18166 — Závěs pátých dveří vozidla
UV - 21202 - Závěs motorové kapoty automobilu 5 aktivní ochranou chodců

Identifikační kód Vl‘dldk

Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče
Označení činnosti

07 načení [um um

Doplňkové činnosti

Počet úvazků při řešení projektu

FX—OOl-THO4,verze 1
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Ukazatel
Úvazek

jednotka
člověka-rok

PID: THO40104-76

2019
0.15

2020
0.15

2021
0.15

2022
0.15

Celkem
0.6

Specifikace činností na projektu
Spcahkace činností na projekm

jednoduché konstrukce modely, obsluha zkoušek.

IČ uchazeče
IČ uthanče

61989100

Označení činnosti
()lnačenl Činnosn

Konstruktéři, dělnické profese

Počet úvazků při řešení projektu
Ukazatel

Úvazek

jednotka

člověko-rok

2019

1

2020

1

2021

1

2022

1

Celkem

4

Specifikace činností na projektu
Specifikace činností na projektu

Konstruování dílčích částí SMA zámku (mechanická, elektrická, příp. softwarová část). Výroba funkčního vzorku a jeho úpravy. Testování
funkčního vzorku.

lČ uchazeče
IC urhazeče

45193363

Kontaktní osoby pro komunikaci s TA ČR
Kontaktní osoba

Tlmlypřod jménem

Příjmení

Tílulyn jménem

lng.
Telefon

IČ uthuzeče

E-mnil

61989100

Kontaktní osoba

Tumlypřcd jménem

jméno

Ing.
Telefon

Přijmení

Tituly za|mčncm

Ph.D.
E-maxl

IČ uth azeče

45193363
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5. VÝSTUPY/VÝSLEDKY PROIEKTU
Hlavni výstupy/výsledky podporované programem
ldcnu'ňkačni číslovýsmpu/výslcdku

Název výstupu/výsledku

TH04010476-V1

SMA akční člen zámku

Druh výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku

Gfunk — Funkční vzorek

12/2020

Přílohy dle typu výstupu/výsledku
Typ přílohy

jméno souboru

Popis

Velikost

Průzkum trhu

Průzkum trhu a SWOT
analýza.pdf

Průzkum trhu a SWOT
analýza.

1175 kB

Rešerše na stav techniky, rešerše technických řešení, patentová
rešerše

Současný stav technikypdf

Současný stav techniky.

615 kB

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na dle NPOV

Úspornost, efektivita a adaptabilita -2.1.1Zvýšit úspornost, efektivitu a adaptabilitu v dopravě — dopravních a manipulačních systémech i výrobě
dopravních prostředků tak, aby tato odvětví byla globálně konkurenceschopná

Popis výstupu/výsledku
Pup is výsuí pu /výsledku

Z více variant vybrána jedna technicky nejlepší varianta akčního členu zámku s využitím SMA materiálu. jedná se o náhradu akčního pohonu
aktuálně používaných systémů, kde akční člen je DC motor. Místo DC motoru bude vyvinut funkční vzorek pohonu s využití SMA materiálu,
který bude následně využit jako akční člen zámku.

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
Významnost výstupu/výsledku v návaznost) na řešení projektu [%]

70

Odhad podílu nákladů [%]
Udhad podílu nákladů [%]

60

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku
Rozdělení práv k výstupu/výsledku
IČ - Vysoká škola báňská - Tcdmltka unlvcruta Ostrava

Výše podílu

61989100

25

IČ -RRANO a_x

Výše podílu

45193363

75
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Přístup k výstupu/výsledku
Přistup kvýsmpu/výslrdku

Účastníci projektu si vzájemně umožní v případě potřeby přístup ke kapacitám v rozsahu nutném pro řešení projektu. Předměty duševního
vlastnictví, které jsou ve vlastnictví jednotlivých účastníků před řešením projektu a které jsou potřebné pro realizaci projektu nebo pro užívání
jeho výsledků, zůstávají ve vlastnictví daného účastníka. Duševní vlastnictví vzniklé při plnění úkolů (společnou činností osob zapojených do
realizace projektu) bude rozděleno mezi subjekty realizující projekt tak, aby zohledňovalo časové, odborné, věcné a finanční hledisko. Následné
vypořádání přínosů projektu (po ukončení řešení projektu) bude stanoveno zejména s ohledem na následující vývoj a rizika související s
komercializací/uplatnění výsledků na trhu.

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Exlstulid know-410w a materiální a technické vybavení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Soumsnýstav poznánía předchozí řešení

V současnosti je evidována celá řada patentů, popisující různá konstrukční řešení. jako příklad je možno uvést patent U.S. Pat. No. 2005/0252260
A1, z roku 2005 (Electromechanical lock employing shape memory metal wire). Zde je použito pružinky ze speciální slitiny Ti-Ni, která za
určitých teplotních podmínek dokáže přes pákový mechanismus pohybovat západkou. Zde je využíváno superelasticity materiálu. Podobné
řešení je užito i v jiných patentech, např. U.S. Pat. No. S,977,858 (Morgan et al.), kde 2 oddélené SMA segmenty jsou použity k posunu listového
pérka mezi dvěma stacionárními prvky, které ovládají elektrický obvod. Cílem projektu je takový kinematický mechanismus, aby nebyl v kolizi s
existující patentovou ochranou.
viz. příloha — Současný stav techniky

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Výsledky projektu budou uplatněny na trhu jako výrobky nabízené firmou BRANO a.s. Firma BRANO bude svým zákazníkům nabízet vedle
svých dosavadních komponent [zámky poháněné DC motorem) také novou komponentu zámku dveří s SMA akčním členem. Firma BRANO je
dodavatel pro většinu světových výrobců osobních, užitkových i nákladních vozidel. Uplatnění má na trhu subdodavatelů komponent výrobců
automobilů. Tím se posílí segment automobilového průmyslu v ČR v tom smyslu, že český výrobce bude mít vlastní výrobek chráněný
autorskými právy a výroba v tomto segmentu bude méně závislá na vůli zahraničních výrobců.

Plánovaný uživatel výstupu /výsledku
Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Předpokládá se dodání firmám Škoda Auto, skupině VW a dále pak nabízení skupině PSA (Peguet,Citroen) a firmám Toyota, Daimler, Volvo, Fiat
aj.

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Výzkumná a/m-ho technická nejlslota

a. Zvolená koncepce akčního členu bude mimo možnosti stávajících výrobních technologií a dostupných materiálů tak, aby byly cenově
přijatelné pro sériovou výrobu
h. Nalezené řešení bude v kolizi s patentovou ochranou jiného původce - nejistotu omezí předcházení kvalitni rešerši (již ve fázi přípravy
projektu)
c. Závislost vlastností akčního clenu na teplotě - bude ověřeno zkouškami

FX—OOl-TH04,verze 1
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identifikační čisluvýstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku

TH04010476-V2

Automobilový zámek se SMA pohonem

Druh výsmPu/výslcdku

Termin domlcní výstupu/výsledku

Fuzit — Užitný vzor

12/2022

Přílohy dle typu výstupu/výsledku
Typ přílohy

jméno souboru

Popis

Velikost

Průzkum trhu

Průzkum trhu a SWOT
analýza.pdf

Průzkum trhu a SWOT
analýza

1175 kB

Rešerše na stav techniky, rešerše technických řešení, patentová
rešerše

Současný stav technikypdf

Současný stav techniky

615 kB

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV

Úspornost, efektivita a adaptabilita -2.1.IZvýšit úspornost, efektivitu a adaptabilitu v dopravě » dopravních a manipulačních systémech i výrobě
dopravních prostředků tak, aby tato odvětví byla globálně konkurenceschopná

Popis výstupu/výsledku
Popis výstupu/výsledku

Sestavení kompletního funkčního zámku s SMA akčním členem a ochrana výsledku formou užitného vzoru.

Významnost výstupu /výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
významnost výsmpu/vy'sledku v návaznosn na řešení projektil [%]

30
Odhad podílu nákladů [%]
Odhad podílu nákladů [%]

40
Subjekty podílející se na výstupu/výsledku
Rozdělení práv k výstupu/výsledku
lČ — Vysoká škola báňská - Terhnidtá umvemta Ostrava

Výše podílu

61989100

25

iC - BRAND a.s.

Výše podílu

45193363

75

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup kvýstupu/výsledku

Účastníci projektu si vzájemně umožní v případě potřeby přístup ke kapacitám v rozsahu nutném pro řešení projektu. Předměty duševního
vlastnictví, které jsou ve vlastnictví jednotlivých účastníků před řešením projektu a které jsou potřebné pro realizaci projektu nebo pro užívání
jeho výsledků, zůstávají ve vlastnictví daného účastníka. Duševní vlastnictví vzniklé při plnění úkolů (společnou činností osob zapojených do
realizace projektu) bude rozděleno mezi subjekty realizující projekt tak, aby zohledňovalo časové, odborné, věcné a finanční hledisko. Následné
vypořádání přínosů projektu [po ukončení řešení projektu) bude stanoveno zejména s ohledem na následující vývoj a rizika související s
komercializací/uplatnění výsledků na trhu.
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Existující know-how a materiální a technické vybavení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Současný stav poznání a předchozí řešení

V současnosti je evidována celá řada patentů, popisující různá konstrukční řešení. jako příklad je možno uvést patent U.S. Pat. No. 2005/0252260
A1, 2 roku 2005 (Electromechanical lock employing shape memory metal wire). Zde je použito pružinky ze speciální slitiny Ti—Ni, která za
určitých teplotních podmínek dokáže přes pákový mechanismus pohybovat západkou. Zde je využíváno superelasticíty materiálu. Podobné
řešení je užito i v jiných patentech, např. U.S. Pat. No. 5,977,858 (Morgan et al.), kde 2 oddělené SMA segmenty jsou použity k posunu listového
pérka mezi dvěma stacionárními prvky, které ovládají elektrický obvod. Cílem projektu je takový kinematický mechanismus, aby nebyl v kolizi s
existující patentovou ochranou.
viz. příloha - Současný stav techniky

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Výsledky projektu budou uplatněny na trhu jako výrobky nabízené firmou BRANO a.s. Firma BRANO bude svým zákazníkům nabízet vedle
svých dosavadních komponent (zámky poháněné DC motorem) také novou komponentu zámku dveří 5 SMA akčním členem. Firma BRANO je
dodavatel pro většinu světových výrobců osobních, užitkových i nákladních vozidel. Uplatnění má na trhu subdodavatelů komponent výrobců
automobilů. Tím se posílí segment automobilového průmyslu v ČR vtom smyslu, že český výrobce bude mít vlastní výrobek chráněný
autorskými právy a výroba v tomto segmentu bude méně závislá na vůli zahraničních výrobců.

Plánovaný uživatel výstupu /výsledku
Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Předpokládá se dodání firmám Škoda Auto, skupině VW a dále pak nabízení skupině PSA (Peguet,Citroen) a firmám Toyota, Daimler, Volvo, Fiat
aj.

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Výzkumná a/iicbo technická nejistota

a. Zvolená koncepce akčního členu bude mimo možnosti stávajících výrobních technologii a dostupných materiálů tak, aby byly cenově
přijatelné pro sériovou výrobu
b. Nalezené řešení bude v kolizi s patentovou ochranou jiného původce - nejistotu omezí předcházení kvalitní rešerši [již ve fázi přípravy
projektu)
c. Závislost vlastností akčního členu na teplotě — bude ověřeno zkouškami

Další výstupy/výsledky nepodporované programem
Další výstupy/výsledky nepodporovaná programmi

Průběžná zpráva za 2019 do 01/2020
Průběžní zpráva za za 2020 do 01/2021
Průběžná zpráva za 2021 do 01/2022
Závěrečná zpráva za celý projekt do 12/2020
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6. HARMONOGRAM PROIEKTU
Výstupy/výsledky podporované programem
Identifikační číslo výstupu /výsledku
Identifikační čislo výstupu/výsledku

Tli04010476-V1

Název výstupu/výsledku
Název výstupu/výsled ku

SMA akční člen zámku

Druh výstupu/výsledku
Druh výstupu/výsledku

Gfunk— Funkční vzorek

Termín dosažení výstupu/výsledku
Termin dos—ohni výmipu/výsledku

12/2020
Činnosti a aktivity
Název aktivity
Název aktivuty

Definice technických parametrů pohonu

Měsíc a rok zahájení aktivity
Měsíce rok zahájení aktivity

01 /2019
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíc a rok ukonu-ní aktivity

06/ 2019
Popis aktivity včetně použitých metod
Pnpu aktivity včetně použitých metod

Specifikace technických požadavků na pohon - síla, zdvih. kroutící moment atd.

Název aktivity
szrv akrwity

Typy SMA materiálu

Měsíc a rok zahájení aktivity
Mésín & rok zahúieníaknviry

01 / 2019

FX-OOl-THO4,verze 1
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Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíc a ruk ukon ření al-mvn'y

12/2019
Popis aktivity včetně použitých metod
Popis aktivity včetně použitých metod

Definice technických parametrů a výběr vhodných druhů SMA materiálů

Název aktivity
Název akin-ny-

Výběr variant kinematíky akčního členu se SMA

Měsíc a rok zahájení aktivity
Měsíci: rok zalíáiení aktivity

01/2019
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíca rok ukončení aknvity

12/2019
Popis aktivity včetně použitých metod
Popis akhvlty včetně použitých metod

Výběr několika variant konstrukčního uspořádání pohonu a variant akčního členu

Název aktivity
Názevaknviry

Konstrukce akčního členu

Měsíc a rok zahájení aktivity
Měsíc a rok vahálení aktivity

06/2019
Měsíc a rok ukončení aktivity
Mesíca rok ukonceni aktivity

03/2020
Popis aktivity včetně použitých metod
Popísaknvny \'Čelné použitých melod

Rozpracování konstrukce vybrané kinematické varianty s vybraným SMA materiálem

Název aktivity
Název aknvxty

Výroba SMA akčního členu
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Měsíc a rok zahájení aktivity
Mčsíca ruk zahájení aktivity

01 / 2020
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíc a rok u končcni aktivity

09 / 2020

Popis aktivity včetně použitých metod
Popisaknvity včetně použitých metod

Výroba SMA akčního členu

Název aktivity
Název aktivity

Ověření vlastnosti

Měsíc a rok zahájení aktivity
Měsíca rok zahájení aktivity

01/2020
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měslca ruk ukončení aktivnty

12/2020
Popis aktivity včetně použitých metod
Popisaknvuy včetně použitých metod

Ověření předpokládaných vlastností SMA pohonu

Milník
Název milníku

Název milníku

Výběr kinematiky akčního členu

Měsíc a rok dosažení milníku
Měsíca rok dosažení milníku

12/2019
Popis milníku
PoplSmllnlkll

Výběr vhodného kinematického uspořádání akčního členu

Název milníku

Nálev milníku

Výběr vhodného SMA materiálu
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Měsíc a rok dosažení milníku
Mésk a rok dosažení milníku

12/2019
Popis milníku
Popis nulníku

Výběr vhodného SMA materiálu, který pravděpodobně splní technické zadání

Ganttův diagram
Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

Identifikační číslo výstupu/výsledku
ldeuuňkačnl číslovýsmpu/výsledku

TH04010476-V2

Název výstupu/výsledku
Názevvýsmpu/výsledku

Automobilový zámek se SMA pohonem

Druh výstupu /výsledku
D ru h vým) pix/výsledku

Fuzit-Užitný vzor

Termín dosažení výstupu/výsledku
Termín dosažení výstu pu/výsli—d ku

12/2022
Činnosti a aktivity
Název aktivity
Název aktivity

Konstrukce zámku se SMA akčním členem

Měsíc a rok zahájení aktivity
Měsíca rok zahájení.)knvlly

01/2021
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíc a rok uknn ření akuvuty

06/2021
Popis aktivity včetně použitých metod
Popis akuvny včetně puuhtych mciud

Detailní konstrukce zámku se SMA akčním členem

FX-OOl-THO4,verze l
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Název aktivity
Názov aktivity

Výběr vhodného typu zámku

Měsíc a rok zahájení aktivity
Mash: a rok zahájeníaktiwty

01/2021
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíc a rok ukončení aktivity

06/2021
Popis aktivity včetně použitých metod
Popisaktívíty včetně použitých metod

Výběr vhodného typu automobilového zámku dle výsledků ověření vlastností pohonu

Název aktivity
Název aktivity

Duševní vlastnictví

Měsíc a rok zahájení aktivity
Měsnta rok zahájení aktívny

06/2021
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíc a rok ukončení aktmty

12/2022
Popis aktivity včetně použitých metod
Popis aktivu-y včetně použitých metod

Užitný vzor

Název aktivity
Název aknvuty

Výroba zámku se SMA akčním členem

Měsíc a rok zaháiení aktivity
Měsíc a ruk zahájení aknvny

06/2021
Měsíc a rok ukončení aktivity
Měsíc a rukukončení aktwity

12/2021

FX—OOl-THO4,verze 1

Veřejný
Strana 32/39

4. veřejná soutěž Programu na podporu

aplikovaného výzkumu, experimentálního
i »

vývoje EPSILON

PID= TH04010476

Popis aktivity včetně použitých metod
Popis aanitv vtcmč použitých metod

Výroba zámku se SMA akčním členem

Název aktivity
Název aktivity

Ověření vlastnosní zámku

Měsíc a rok zahájení aktivity
Mčslca rnkzaháicni aktiwty

01/2022
Měsíc a rok ukončení aktivity
Mésira rnk iiknnieníaktivlty

12/2022
Popis aktivity včetně použitých metod
Popis aktivity včetně použitých metod

Testování zámku a srovnání s tradičním řešením

Milník
Název milníku
Název milníku

Vyrobeny kompletní zámek

Měsíc a rok dosažení milníku
Měsíca rokdosažení milníku

12/2021
Popis milníku
Popis milníku

Hotová vyrobená verze zámku pro testování

Ganttův diagram
Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

FX-OOl-THO4, verze 1
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7. FINANČNÍ PLÁN
[P] Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Typ organizace

Typ orgamzace

VO - Výzkumná organizace

Podíly kategorií výzkumu AV/EV
Kategorie

jednotka

2019

2020

2021

2022

Aplikovaný výzkum

%

33

33

33

33

Experimentální vývoj

%

67

67

67

67

Požadujeme navýšení míry podpory víz podmínky uvedené na této stránce
Požadujeme navýšení míry podpory Viz podmínky uvedené na léto stránce

NE

Výpočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu /vývoje
Kategorie

jednotka

2019

2020

2021

2022

Celkem

Náklady na AV

Kč

365 310

365 310

365 310

365 310

1461 240

Náklady na EV

Kč

741 690

741 690

741 690

741 690

2 966 760

Maximální výše podpory na AV

Kč

365 310

365 310

365 310

365 310

1461 240

Maximální výše podpory na EV

Kč

741 690

741 690

741 690

741 690

2 966 760

Náklady
Ukazatel

jednotka

Osobní náklady

Kč

Úvazek

člověku-rok

2019

2020

2021

2022

Celkem

607 000

607 000

607 000

607 000

2 428 000

0,80

0,80

0,80

0,80

3,20

758 750,00

Průměrné osobní náklady na úvazek

Kč

758 750

758 750

758 750

758 750

Náklady na subdodávky

Kč

0

O

0

0

0

Ostatní přímé náklady

Kč

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

- Z toho specifikace nákladů na duševní vlastnictví

Kč

0

O

0

0

0

Nepřímé náklady

Kč

450 000

450 000

450 000

450 000

1 800 000

Náklady celkem

Kč

1 107 000

1 107 000

1 107 000

1 107 000

4 428 000

Podíl nákladů na nepřímé náklady

%

68,49

68,49

68,49

68,49

68,49

Způsob vykazování nepřímých nákladů
Způsob vykazování nepřímých nákladů
Full cost

Zdroje

FX-OOl—TH04, verze 1
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Ukazatel

jednotka

PID: THO-4010476

2019

2020

2021

2022

Celkem

Maximální výše podpory

Kč

1 107 000

1 107 000

1 107 000

1 107 000

4 428 000

Podpora

Kč

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1032 000

4 128 000

Ostatm’ veřejné zdroje

Kč

0

0

0

O

0

Neveřejné zdroje

Kč

75 000

75 000

75 000

75 000

300 000

Zdroje celkem

Kč

1 107 000

1107 000

1 107 000

1 107 000

4 428 000

Míra podpory

%

93,22

93,22

93,22

93,22

93,22

Komentář k nákladovým položkám
Komentář k nákladovým položkám

Osobní náklady - mzdy výzkumného týmu, povinné zákonné odvody, náklady na dohody pro další členy týmu (techniky, studenty).
Nepřímé náklady — dle metodiky FULLcost, na univerzitě jsou vztaženy k odpracovaným hodinám; v rámci projektu uplatňujeme jen jejich část.
Ostatní přímé náklady - Cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu. Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu, kterými jsou materiál, zásoby, služby (mimo Subdodávky na výzkum), drobný hmotný a nehmotný majetek, odborná literatura. Nákup
měřicí a výpočetní techniky pro přípravu realizace výzkumu [neinvestiční).

Původ neveřejných zdrojů
Původ neveřejných zdrojů

Vlastní neveřejné zdroje maji původ v zisku ze smluvního výzkumu [na VŠ zdroj 8509).

Původ veřejných zdrojů
Původ veřej ných zd roj \'l

Není relevantní.

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely
spolufinancování projektu
Deklamji zájem ovyužin' zvýhodněných finančních násu'ojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

NE

[D] BRANO a.s.
Typ organizace

Typ organizac:-

VP - Velký podnik

Podíly kategorií výzkumu AV/EV
Kategorie

jednotka

2019

2020

2021

2022

Aplikovaný výzkum

%

25

25

25

25

Experimentální vývoj

%

75

75

75

75

Požadujeme navýšení míry podpory viz podmínky uvedené na této stránce
Požadujeme navýšení míry podpory v17 podminky uvedené na této stránce

ANO

vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

FX—OOl—TH04,verze 1
Veřejný
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2019

2020

2021

2022

Celkem

Náklady na AV

Kč

612 500

612 500

612 500

612 500

2 450 000

Náklady na EV

Kč

1 837 500

1 837 500

1837 500

1 837 500

7 350 000

Maximální výše podpory na AV

Kč

398125

398 125

398 125

398 125

1 592 500

Maximální výše podpory na EV

Kč

735 000

735 000

735 000

735 000

2 940 000

Náklady
Ukazatel

lednolka

Osobní náklady

Kč

Úvazek

člověko-rok

Průměrné osobní náklady na úvazek

Kč

2019

2020

2021

2022

Celkem

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1,80

1,80

1,80

1,80

7,20

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

l 000 000,00

7 200 000

Náklady na Subdodávky

Kč

0

0

0

0

0

Ostatní přímé náklady

Kč

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

- Z toho specifikace nákladů na duševní vlastnictví

Kč

0

O

50 000

80 000

130 000

Nepřímé náklady

Kč

350 000

350 000

350 000

350 000

1 400 000

Náklady celkem

Kč

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

9 800 000

Podíl nákladů na nepřímé náklady

%

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

Způsob vykazování nepřímých nákladů
Způsob vykazování nepřímých nákladů

Flat rate

Zdroje
Ukazatel
Maximální výše podpory

lednotka

2019

2020

2021

2022

Celkem

Kč

1 133 125

1 133 125

1 133125

1 133125

4 532 500
4 408 000

Podpora

Kč

1 102 000

1 102 000

1 102 000

1 102 000

Ostatní veřejně zdroje

Kč

O

0

O

0

0

Neveřejné zdroje

Kč

1 348 000

1 348 000

1 348 000

1 348 000

5 392 000

Zdroje celkem

Kč

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

9 800 000

Míra podpory

%

44.93

44,98

44,98

44,98

44,98

Komentář k nákladovým položkám
Komentář k náklad ovým položkám

Osobní náklady-. Náklady na mzdy (platy), povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení,
případné odměny nepřevyšují maximální roční součet dvou měsíčních platů pro osoby podílející na realizaci projektu (platí pouze pro osoby 5
pevně stanoveným úvazkem).
Ostatní přímé náklady: Cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu. Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
proj ektu, kterými jsou materiál [vzorky SMA), zásoby, služby (mimo subdodávky na výzkum), drobný hmotný a nehmotný majetek, odborná
literatura. Nákup měřicí a výpočetní techniky pro přípravu realizace výzkumu.
Nepřímé náklady: Nepřímé náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu zejména administrativní náklady, nájemné, energii a služby.

Původ neveřejných zdrojů
Původ neveřejných zdrojů

Neveřejné zdroje jsou hrazeny z hospodářských výsledků firmy.

FX-OOl-Tl—l04, verze 1
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Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely
spolufinancování projektu
Deklarujl zájem ovyužm' zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské Záruční a mzvujové banky, a.s. pro účely spolufmannování projektu

NE

Přehled financí za projekt
Náklady
Ukazatel

lednotka

Osobní náklady

Kč

Úvazek

člověko-rok

2019

2020

2021

2022

2 407 000

2 407 000

2 407 000

2 407 000

Celkem
9 628 000

2,60

2,60

2,60

2,60

10,40
925 769,23

Průměrné osobní náklady na úvazek

Kč

925 769,23

925 769,23

925 769,23

925 769,23

Náklady na subdodávky

Kč

0

O

0

0

0

Ostatní přímé náklady

Kč

350 000

350 000

350 000

350 000

1 400 000

- Z toho specifikace nákladů na duševní vlastnictví

Kč

O

0

50 000

80 000

130 000

Nepřímé náklady

Kč

800 000

800 000

800 000

800 000

3 200 000

Náklady celkem

Kč

3 557 000

3 557 000

3 557 000

3 557 000

14 228 000

Podil nákladů na subdodávky

%

O

0

0

0

0

Zdroje

Ukazatel

jednotka

2019

2020

2021

2022

Celkem

Maximální výše podpory

Kč

2 240 125

2 240 125

2 240 125

2 240 125

8 960 500

Podpora

Kč

2 134 000

2 134 000

2 134 000

2 134 000

8 536 000

Ostatní veřejné zdroje

Kč

0

0

0

0

O

Neveřejné zdroje

Kč

1 423 000

1 423 000

1 423 000

1 423 000

5 692 000

Zdroje celkem

Kč

3 557 000

3 557 000

3 557 000

3 557 000

14 228 000

Míra podpory

%

59,99

59,99

59,99

59,99

59,99

Přehled ﬁnanci za všechny uchazeče
Uchazeč

Náklady

Podíl nákladů (v %)

Podpora

Podíl podpory (v %)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

4 428 000

31,12

4 128 000

48,36

BRAND a.s.

9 800 000

68,88

4 408 000

51,64

14 228 000

100

8 536 000

100

Celkem
Přehled financí za výstupy/výsledky
,
,
ID vystupu/vysledku

Významnost výstupu/výsledku
,
.
.
,
.
,
v návaznosti na řešení projektu [%] Odh a d ovany podil [ “/o] Vypoctene náklady Vypoctena podpora

THO4010476-VTH04010476—V1

70,00

60,00

8 536 800

5121 600

TH04010476—VTH04010476-V2

30,00

40,00

5 691 200

3 414 400

100

100

14 228 000

8 536 000

Celkem

FX-OOl-TH04,verze 1
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8. DOPLNUIÍCÍ ÚDAlE
Nežádoucí oponenti nebo oponentky
Nežádoucí oponent č. 1
Tituly předjménem
Pracoviště tl

I

Iménn

I

Příjmení

l’rarowété č. 2

I

Timlyzz jménem

I

Pratovištč C 3

|

Pracoviště (: 3

Nežádoucí oponent č. 2
Tituly předyménem
Praww'šlě t]

I
I

jméno

I

PH|mení

Pr—uuvmé n'; 2

Tltulyza Jménem

Nežádoucí oponent č. 3
Tituly předjménem
Pracoviště či

I
I

[méno

Pracoviště C 2

Příjmení

| Tituly za 1ménem
I Pramvlštč I; 3

FX-OOl-TH04, verze 1
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9. PŘILOHY ZA PROIEKT
Přílohy za projekt
Výstup/ výsledek

Typ přílohy

Jméno souboru

Popis

Velikost

TH04010476-V1

Průzkum trhu

Průzkum trhu a SWOT
analýza.pdf

Průzkum trhu a
SWOT analýza.

1 175 kB

TH04010476—V1

Rešerše na stav techniky, rešerše technických řešení,
patentová rešerše

Současný stav technikypdf

Současný stav
techniky.

615 kB

TH04010476-V2

Průzkum trhu

Průzkum trhu a SWOT
analýzapdf

Průzkum trhu a
SWOT analýza

1175 kB

THO4010476-V2

Rešerše na stav techniky, rešerše technických řešení,
patentová rešerše

Současný stav technikypdf

Současný stav
techniky

615 kB

Povinné přílohy
lméno souboru

Velikost

Vytvořeno

Popis

Smlouva () ucasti na reseni projektupdf

458 kB

12.4.2018 9:11:32

Návrh smlouvy o účasti na projektu

cv_ prof. Miyazakipdf
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o APLIKAČNÍM GARANTOVl.PDF

561 kB
277 kB

12.4.2018 9:04:58
12.4.2018 8:39:49

Životem——
ČP o apli ačn m garantovi

Další přílohy
I

]méno souboru

Velikost

]

Vytvořeno

I

Popis

I

FX-OOl-THO4, verze 1
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SMLOUVA
Číslo smlouvy: 2018TH04010476

Smlouva o poskytnutí podpory
Smluvní strany:

Česká republika — Technologická agentura České republiky
se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČ: 72050365
zastoupená: —předsedou TA ČR

(“*"—“www.

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

(dále jen „poskytovatel"] na straně jedné,
a

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 1 1 1/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů) - Vysoká škola (veřejná, státní)
se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 70800 Ostrava

lČ: 61989100, DIČ: C261989100
zastoupená:
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

(dále jen „hlavní příjemce“] na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnutí podpory
(dále jen „Smlouva“)
Preambule

Hlavním příjemcem podaný návrh projektu č. THO4010476 s názvem Senzorické SMA
automobilové zámky byl poskytovatelem přijat do 4. veřejné soutěže vyhlášené poskytovatelem
v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSlLON a hodnocen
v souladu s§ 21 ZPVV. Poskytovatel vydal Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže v souladu s tímto
ustanovením tak, že návrh projektu bude podpořen (dále jen „schválený návrh projektu/'). V souladu
s § 9 ZPVV se na základě Rozhodnutí o výsledcích veřejné soutěže uzavírá tato Smlouva. Veškeré
pojmy použité ve Smlouvě jsou definovány ve Všeobecných podmínkách.
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Článek 1
Předmět Smlouvy

. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční
podporu formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů
projektu a současně závazek hlavniho příjemce použit tuto podporu a řešit projekt v souladu
s pravidly poskytnutí podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu.
. Účelem podpory je dosažení stanovených cílů projektu, tj. cůů uvedených v příloze Závazné
parametry řešení projektu.

Článek 2
Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů
. Maximální výše podpory činí 8 536 000 Kč (slovy: osm milionů pět set třicet šest tisíc korun
českých), což je 59,99 % 2 maximální výše uznaných nákladů.
. Maximální výše uznaných nákladů projektu je stanovena ve výši 14 228 000 Kč (slovy: čtrnáct
milionů dvě stě dvacet osm tisíc korun českých).

Článek 3
Související dokumenty
. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha Závazné parametry řešení projektu, které jsou
schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a obsahují označení
hlavního příjemce a dalšich účastníků, název a předmět řešení projektu, jméno, příjmení
a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele, Časový plán řešení projektu včetně
termínu zahájení a ukončení řešení projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu.
Závazné parametiy řešení projektu rovněž obsahují tabulku uznaných nákladů projektu, která
obsahuje jejich rozdělení na jednotlivé roky řešení projektu, míru podpory z uznaných
nákladů a s tím související celková výše poskytované účelové podpory, včetně jejího
rozdělení mezi hlavního příjemce a další účastníky projektu.

. Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných
podmínkách (verze 5], které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.
. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či Závazných parametrů
řešení projektu, použijí se přednostně ustanoveni Smlouvy, dále ustanoveni Všeobecných
podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.
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Článek 4
Specifické podmínky

. Účelem tohoto článku je stanovit další podmínky, které jsou specifické pro výše uvedenou
veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek.
. Nad rámec Všeobecných podmínek se stanovuje hlavnímu příjemci povinnost dle zákona
č. 563/1991 Sb., zákona 0 účetnictví zveřejňovat účetní závěrku v příslušném rejstříku ve
smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících, a to po celou dobu řešení projektu.
. Článek 2 Všeobecných podmínek „Vymezení pojmů“ se doplňuje () tento pojem:
„Aplikačním garantem" se rozumí organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba,
která musí mít sídlo v České republice), a která má zájem na uplatnění a využití plánovaných
výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní roli aplikačního garanta je přispět k tomu,
aby výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi, přičemž
aplikačním garantem může být zároveň příjemce či další účastník projektu.
. Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejíchž výsledků se Smlouva uzavírá, se
článek 17 odst. 4 Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory není možné
hradit investice.
. Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejíchž výsledků se Smlouva uzavírá, se
článek 17 odst. 6 písm. f) Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory
není možné hradit stipendia.
. V čl. 17 odst 7 písm. b) Všeobecných podmínek se za větu poslední doplňuje věta:
V případě, že v návrhu projektu příjemce podpory dle podmínek stanovených zadávací
dokumentací uvedené veřejné soutěže prokáže, že je držitelem HR Excellence in Research
Award (HR Award), může poskytovatel na žádost příjemce uznat vykazování nepřímých
nákladů až do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních
přímých nákladů příjemce v příslušném roce.
. Plánuji-li příjemci způsobilé náklady v roce 2018 [v případě zahájení řešení již v roce 2018,
nejdříve však k 1. 10. 2018], zahrnou je do nákladů za rok 2019.
. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorázově na příslušný rok řešení ve výši
uvedené v Závazných parametrech řešení projektu
a) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a
b) u víceletých projektů pro druhý a každý následující rok řešení do 60 kalendářních dnů
od začátku příslušného kalendářního roku.
. Nad rámec Všeobecných podmínek se stanovuje příjemci povinnost zajistit od aplikačního
garanta součinnost zejm. v oblastech spolupráce na řešení projektu na implementaci

výsledků/výstupů projektu do praxe, ošetření problematiky ochrany práv duševního
vlastnictví. problematiky řešení sporů a další. Příjemce je dále povinen předkládat vyjádření
aplikačního garanta k případným žádostem o změnu projektu, jedná—li se o změnu týkající se
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průběhu spolupráce a řešení projektu jako
hlavních výstupů projektu, a dále vyjádření k
z řešení projektu. Nesplnění některé
přílohu průběžných zpráv a závěrečné zprávy

uhradit smluvní pokutu
z povinností dle tohoto odstavce má za následek vznik povinnosti
5.000; Kč za každé takové jednotlivé porušení.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

a hlavni příjemce obdrží
. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel
po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
jím uvedené údaje, na jejichž
. Hlavní příjemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že
základě je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.
Smluv.
. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru
přečetly, s jejím obsahem
příloh
jejich
včetně
u
. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouv
omylu, a na důkaz
souhlasí. a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté
toho připojují své podpisy.
č. 340/2015 Sb.,
. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním znění smlouvy ve smyslu zákona
těchto smluv a o registru
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování

poskytovatel.
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede
se všemi
seznámil
. Hlavní příjemce zároveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se
pravidly stanovenými Všeobecnými podmínkami.
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