
SMLOUVA č. 1201 4 7050

oskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

i.

tabilizace obrazu z optoelektronických senzoru s geografickou projekcí cíle - Hlavicc-2“

SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ministerstvo obrany

: Tychonova 1, 160 01 Praha 6se sídlem
íl*

jejímž jménem jedná

se sídlem kanceláří

ÍČ
DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

vyřizuje ve věcech 
smluvních

vyřizuje ve věcech 
tec hni cko-organizačnlch

adresa pro doručováni 
korespondence

plk. Ing. Pavel BULANT, 
ZNMO-OA - ředitel SV MO

nám. Svobody 471. 160 01 Praha 6

60162694 
CZ60162694

Česká národní banka, pobočka 701 
Na Příkopě 28,1U103 Praha 1

Ing. Valéria Kinštová 

Mgr. Pavel Chrenko

; Sekce vyzbrojování MO
Odbor pořizování strategických zakázek 
nám. Svobody 471, 16001 Praha6 

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

2. LOM PRAHA s.p., odštěpný závod VTULaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. ALX. vložka 283

se sídlem

sídlo odštěpného závodu 

zastoupený

1Č
DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

vyřizuje ve věcech 
smluvních

Praha 10, Tiskařská 8. PSČ 100 38 ^

Praha 9, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06

Václavem IROVSKÝM, ředitelem odštěpného závodu

00000515 
CZ00000515

Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Jolana BczchJcbová

: Ing. Jiří Kuzdas

tel:

tel:lvyřizuje ve vccech 
techni cko-organizaěních

adresa pro doručování korespondence: LOM PRAHA s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO

Mladoboleslavská 944. PO BOX č. 18: 197 00 Praha 9
(dále jen „příjemce") na straně druhé
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uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpore výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje"), v souladu 
se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní zákoník"), na veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji tuto 
smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva").

Článek 1
Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum 
a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 040 (Obranný a aplikovaný výzkum, 
experimentální vývoj a inovace) na řešení projektu „Stabilizace obrazu 
z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle - Hlavice-2" (dále jen 
„projekt").

2. Ověření dosažení cílů a výsledků bude prováděno oponentním řízením k předběžnému 
projektu, konečnému projektu, průběžným zprávám a závěrečné zprávě, podnikovými, 
kontrolními a vojskovými zkouškami a kontrolními dny. Příjemce je povinen použít 
poskytnuté prostředky výlučně na náklady na řešení projektu a v souladu se Smlouvou.

3. Etapy vývoje a termíny plnění projektu:

a) Zpracování Předběžného projektu, oponentní řízení.
Termín: do 15. 10. 2012
Výstup: Zápis z oponentního řízeni k Předběžnému projektu

b) Zpracování konečného projektu, oponentní řízení 
Termín: do 25. 1.2013
Výstup: Zápis z oponentního řízení ke Konečnému projektu

c) Výroba prototypu 
Termín: do 30. 8, 2013
Výstup: Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí čile 
- Hlavice-2 včetně výrobní a provozní dokumentace

d) Podnikové zkoušky 
Termín: do 31. 10. 2013
Výstup: Závěrečná zpráva z Podnikových zkoušek

e) Kontrolní zkoušky 
Termín: do 28. 3. 2014
Výstup: Závěrečná zpráva z Kontrolních zkoušek

f) Odstranění neshod po Kontrolních zkouškách 
Termín: do 30. 5. 2014
Výstup: Odstranění neshod po Kontrolních zkouškách

g) Vojskové zkoušky 
Termín: do 19. 9.2014
Výstup: Závěrečná zpráva z Vojskových zkoušek
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h) Úprava prototypu po Vojskových zkouškách - repase, dopracování dokumentace a 
zpracování návrhu na zavedení
Termín:do 31.10.2014
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení

i) Vypracování Závěrečné zprávy 
Termín: do 31. 12. 2014 
Výstup: Závěrečná zpráva

j) Závěrečné oponentní řízení
Termín: dle plánu oponentních řízení 2015 
Výstup: Zápis ze závěrečného oponentního řízení

Výsledkem řešení projektu vývoje bude:

a) prototyp Hlavice - 2 vyvinutý podle takticko-technických požadavků 
„Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle“na 
vývoj prototypu schválených uživatelem (dále jen „TTP^), které jsou přílohou č. 3 
Smlouvy, ověřený v podnikových, kontrolních a vojskových zkouškách, včetně 
návrhu na zavedení do užívání v resortu MO;

b) technická dokumentace prototypu Hlavice - 2 (dále jen ,,TD“) zpracovaná 
v rozsahu výrobní, provozní, průvodní dokumentace včetně návrhu technických 
podmínek;

c) systémový software,

4. Forma předání výsledků bude upřesněna poskytovatelem nej později 60 dnů 
před ukončením řešení projektu.

5. Projekt bude realizován za podmínek Smlouvy v souladu s TTP, které jsou přílohou č. 3 
Smlouvy a se schváleným návrhem projektu, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

6. Příjemce vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů uvedených v projektu a splnil 
veškeré závazky vůči poskytovateli.

Článek 2
Trvání Smlouvy a .místo plnění

1. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2012 nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2014. Období 
hodnocení výsledků a vypořádání smlouvy se stanovuje od 1. 1.2015 do 30. 5. 2015.

2. Závazky ze Smlouvy jsou splněny dnem schválení závěrečné zprávy poskytovatelem.

3. Místem plnění je sídlo příjemce.

4. I po splnění závazků ze Smlouvy, resp. v případě zániku Smlouvy, zůstávají v platnosti 
následující ustanovení:

a) článek 6 Smlouvy,
b) článek 7 Smlouvy.
c) článek 5 písm. A odst. 2 přílohy č. 2 Smlouvy,
d) článek 7 přílohy č. 2 Smlouvy,
e) článek 9 odst. 5 a 6 přílohy č. 2 Smlouvy,
f) část C přílohy č. 2 Smlouvy.
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Článek 3
Poskytnutá podpora

1. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 17 469 000,- Kč (slovy: 
sedmnáctmilionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých).

2. Podpora bude poskytovatelem poskytnuta příjemci dle odst. 4 tohoto článku formou 
dotace z výdajů na výzkum a vývoj přímým převodem z účtu poskytovatele na bankovní 
účet příjemce.

3. Rozdělení podpory pro jednotlivé příjemce a kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

| Číslo
projektu

Příjemce Náklady 2012 2013 2014 Celkem

907 040 7050

LOM PRAHA s.p.,

odštěpný závod

VTÚLaPVO

investiční

neinvestiční 6625 9494 1350 17 469

Celkem účelová podpora -6025
66 tr

9494 1350 17 469

Celkem uznané náklady L
--------------------------------.----------- (* fcýíiý fj--------

6625 9494 1350 17 469

4. Splátka podpory pro rok 2012 oOjŽaposkytnuta příjemci do 60 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy a v následujících kalendářních letech řešení projektu dle 
Smlouvy do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku 
za podmínky, že příjemce řádně splnil závazky stanovené Smlouvou a že budou 
do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací zařazeny údaje o projektu v souladu 
se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. V případě, že příjemce nevyčerpá podporu pro 
daný kalendářní rok řešení, je povinen ji vrátit na depozitní' účet poskytovatele nejpozději 
do 14. února následujícího kalendářního roku.

Článek 4
Uznané náklady projektu

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 17 469 000,- Kč (slovy: 
sedmnáctmilionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých).

2. Uznané náklady poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci projektu, které 
budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené 
ke schváleným činnostem. Celková výše uznaných nákladů včetně jejího rozdělení 
na jednotlivé kalendářní roky je pro celou dobu řešení projektu neměnná.

3. V průběhu řešení projektu může dojít k vnitřnímu přerozdělení uznaných nákladů mezi 
jednotlivými položkami vymezenými ustanovením § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, v rámci celkové výše uznaných nákladů. Změnu, resp. navýšení 
uznaných nákladů v rámci přerozdělení uznaných nákladů u jednotlivé položky celkem 
o více než 20% oproti nákladům nebo výdajům uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy může 
příjemce provést až po písemném odsouhlasení změny poskytovatelem, není-li touto 
smlouvou stanoveno jinak. Pokud bude chtít příjemce provést změnu, resp. navýšení 
uznaných nákladů v rámci přerozdělení uznaných nákladů u jednotlivé položky celkem 
o více než 20 % oproti nákladům nebo výdajům uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy, je
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povinen v dostatečném časovém předstihu předložit poskytovateli zdůvodněnou 
písemnou žádost. Poskytovatel je povinen do 30 dnů od doručení tuto žádost schválit 
nebo odmítnout. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že 
s předloženým návrhem vyslovil souhlas. Pokud bude chtít příjemce provést změnu, resp. 
navýšení uznaných nákladů v rámci přerozdělení uznaných nákladů u jednotlivé položky 
celkem do 20% oproti nákladům nebo výdajům uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy, je 
o tom příjemce povinen poskytovatele bezodkladně písemně informovat. Žádost 
o přerozdělení účelové podpory příjemce zašle poskytovateli nejpozději do 15. října 
daného kalendářního roku.

4. Na změnu výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory nemá příjemce 
nárok. Nastanou-li podstatné změny okolností týkající se řešení projektu, které příjemce 
nemohl předvídat ani je nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu výše 
uznaných nákladů, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takových změnách 
okolností dozvěděl. Žádost o změnu výše uznaných nákladů, bude řešena v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

5. Podrobnosti o uznaných nákladech jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.

Článek 5
Zprávy a doklady o nákladech

1. Zprávy a doklady o nákladech předkládá podle Smlouvy příjemce pouze poskytovateli.

2. Neperiodické zprávy o ukončení etap dle článku 1 Smlouvy předkládá příjemce 
poskytovateli do 15 kalendářních dnů od ukončení etapy.

3. Průběžné zprávy' o postupu řešení projektu, závěrečná zpráva a příslušné doklady 
o nákladech zahrnují období od zahájení řešení projektu v roce 2012 až do ukončení 
řešení projektu v roce 2014, přičemž první období začíná zahájením projektu v roce 2012 
a konci 31. prosince 2012.

4. Příjemce předloží poslední doklady o vynaložených nákladech projektu do termínu konání 
závěrečného oponentního řízení nebo do 60 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu.

5. Bude-li řešení projektu zastaveno před termínem dle článku 2 odst. 1 Smlouvy, platí 
ustanovení o závěrečné zprávě/závěrečných zprávách a příslušných dokladech 
o nákladech pro období do termínu předčasného ukončení (zastavení) projektu.

Článek 6
Vlastnictví hmotného majetku pořízeného pro výzkum a vývoj, práva k výsledkům

a jejich využití

1. Vlastníkem materiálu nebo prostředků nutných k vyřešení daného projektu pořízeného 
z podpory je stát a příjemci vzniká právo s tímto materiálem a prostředky hospodařit.

2. Nelze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, je vlastníkem 
výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím 
písemným souhlasem poskytovatele.

3. Lze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, potom je příjemce 
povinen bezodkladně uplatnit vlastnické právo k těmto výsledkům, zajistit jejich právní 
ochranu a po jejím udělení vlastnické právo bezúplatně převést na poskytovatele. Příjemce 
má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených pokud nebyly součástí 
uznaných nákladů. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky' k průmyslové právní 
odnaně. je,nutný předchozí písemný souhlas poskytovatele.
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4. Práva k výsledkům a jejich využití se řídí dle § 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Článek 7
Spory smluvních stran

Veškeré spory smluvních stran, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny smírnou 
cestou prostředky kompromisu, jednáním statutárních orgánů nebo oprávněných zástupců. 
V případě, že se nepodaří spor urovnat smírnou cestou, bude se postupovat příslušným 
právním způsobem.

/
Článek 8 

Řešitel projektu

Osobou odpovědnou za odbornou úroveň projektu - řešitelem projektu je u příjemce: 
Ing. Jiří Kttzbas,

(LuícpÍčHŠ

3. Příjemce bere na
položky, které budou poskytovatelem označeny ve schváleném konečném projektu jako 
položka zásobování (příloha konečného projektu), budou předmětem katalogizace dle § 9 
a násl. zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 
jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského 
zákona, v platném znění (dále je „zákon č. 309/2000 Sb.“).

Článek 9 
není katalogizační doložky

výsledky projektu definované v článku 1 Smlouvy a dále

2. Příjemce se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj. dodá Úřadu pro obrannou 
standardizací, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úf OSK SOJ1!) návrh 
katalogizačních dat zpracovaných agenturou podle § 13 a § 14 zákona č. 309/2000 Sb.. 
na výsledky projektu, které jsou výsledkem řešení projektu podle čh 1 Smlouvy. Předání 
návrhu katalogizačních dat je součástí plnění povinností příjemce dle této Smlouvy' 
a příjemce nemá nárok na úhradu nákladů (nad rámec Smlouvy) spojených 
s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro jejich zpracování jsou uvedeny v příloze 
Č. 4 Smlouvy.

3. Příjemce se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace ke zpracování 
katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat 
Úř OSK SOJ (katalogizační pracoviště).

Článek 10 
Používané právo

Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje 
a obchodním zákoníkem.

Článek 11 
Změny Smlouvy'

1. Smlouva a přílohy mohou být měněny pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, 
vzestupně Číslovanými dodatky ke Smlouvě.
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2. Návrh na změnu termínů jednotlivých etap řešení projektu je příjemce povinen předložit 
poskytovateli nej později do 30 kalendářních dnů před sjednanými termíny jejich 
ukončení, konečný termín splnění projektu dle ČI. 2 odst. 1 Smlouvy však příjemce směnit 
nesmí.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následuj ící přílohy:

příloha č, 1 - Návrh projektu obranného vývoje MO ČR, počet listů: 23 

příloha Č, 2 - Všeobecné podmínky ke smlouvě, počet listů: 7 

příloha č. 3 - Takticko technické požadavky, počet listů; 11 

příloha fi. 4 - Katalogizačm doložka, počet listů: 1

2. Ustanoveni Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy,

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran, 
je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 7 listech a čtyřech přílohách o 42 
listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

plk, Ing. Pavel BULANT 
ZNMO-OA - ředitel SV MO

V Praze dne: &f.fÁ^P!?r 

Příjemce:

LOM PFAHAa.p|

ieoocw)v<s,&tc

Václav IROVSKÝ 
"ředitel odštěpného závodu 

VTÚLaPVO

JtKCř VYlSROfOVÍKÍ MO 
CWiffenf frínni poÍTO rrtárfih totólrt 
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