
SMLOUVA č. 2101 5 1770

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu aplikovaného obranného výzkumu

VEDENÍ - Opatření ke zvýšení kryptografické ochrany a ochrany utajovaných
informací před únikem vlivem kompromitujícího vyzařování, omezení úrovní
kompromitujícího vyzařování pro vedené emise

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČO:

DIČ:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru
centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic
MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694

CZ60162694

bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
tel.: mob.
email:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech): Ing. Milan FIALA,

tel: mob.
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedeném u Městského soudu v Praze
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

jehož jménem jedná:

IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel

24272523
CZ24272523

Komerční banka, a.s.

86-4183790217/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel.:
fax:
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kontaktní osoba ve věcech
technicko-organizačních:

tel.:

fax:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.. odštěpný
závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ObčZ“) tuto smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen
„Smlouva“).

Článek 1
Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je poskytnutím účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj
poskytovatele v rámci programu 907 050 (Ambice - podpora rozvoje oblastí, ve kterých
ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU) vyřešit projekt
„VEDENÍ - Opatření ke zvýšení kryptografické ochrany a ochrany utajovaných informací
před únikem vlivem kompromitujícího vyzařování, omezení úrovní kompromitujícího
vyzařování pro vedené emise“ (dále jen „projekt“).

Článek 2
Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu obranného aplikovaného výzkumu.

2. Výsledkem řešení projektu bude:

a) Studie VEDENÍ:

b) Metodika Únik z VEDENÍ;

c) Metodika Aplikace filtrů a technologických opatření proti úniku z VEDENÍ;

d) Výsledky experimentů VEDENÍ a jejich analýza - Soubor dat naměřených hodnot
získaných experimentálním měřením (stupně utajení VYHRAZENÉ)

v souladu s charakteristikou projektu obranného aplikovaného výzkumu dle přílohy č. 3
Smlouvy.

3. Etapy výzkumu a termíny řešení projektu:

Etapa č. 1
Výstup: Přehled pramenů, podkladů a teoretických poznatků z oblasti

problematiky šíření vedených signálů ve vodičích a kovových
strukturách; průběžná výzkumná zpráva

Termín: 30.11.2021
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Etapa č. 2
Výstup: Měřicí řetězec pro měření vloženého útlumu elektrických filtrů

a technologických opatření v kmitočtovém rozsahu 100 Hz až 3 GHz; 
výsledky experimentálních měření a analýza výsledků se zaměřením na 
různé podmínky a zapojení filtrů při měření a tvorbu certifikované 
metodiky pro ověřování vložného útlumu elektrických filtrů a 
technologických opatření; průběžná výzkumná zpráva 

Termín: 30.11.2022
Etapa č. 3

Výstup: Metodiky a doporučení pro praktickou aplikaci elektrických filtrů
a technologických opatření; certifikovaná metodika měření vložného 
útlumu elektrických filtrů a technologických opatření v celém 
požadovaném kmitočtovém rozsahu.

Termín: 30.11.2023

Etapa č. 4
Závěrečné oponentní řízení
Výstup: Zápis ze závěrečného oponentního řízení
Termín: do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Etapa č. x+1
Odevzdání výsledku výzkumu po závěrečném oponentním řízení.
Výstup: Protokol o odevzdání výsledku výzkumu uživateli.
Termín: do 60 dnů od souhlasného stanoviska oponentní rady k závěrečné 
zprávě.

1. Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného 
oponentního řízení.

2. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou 
a jednotlivými přílohami.

Článek 3
Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 9 904 000,- Kč (slovy:
devětmilionůdevětsetčyřitisíc korun českých).

2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 9 904 000,- Kč (slovy: 
devětmilionůdevětsetčtyřitisíc korun českých).

3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:
_____________________________________________________  (hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo
projektu Příjemce Náklady 2021 2022 2023 Celkem

907 050 1770
Vojenský 

technický ústav, 
s.p.

investiční 1 096 0 0 1 096

neinvestiční 2 292 3 237 3 279 8 808

Celkem účelová podpora 3 388 3 237 3 279 9 904

Celkem uznané náklady 3 388 3 237 3 279 9 904
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Článek 4

Trvání Smlouvy a místo plnění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2023. Období hodnocení
výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2024 do 30. června 2024.

2. Místem plnění je sídlo příjemce.

3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo
poskytovatele.

Článek 5
Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu - řešitelem projektu dle
§ 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:

tel.: fax: e-mail:

Článek 6

Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a ObčZ.

Článek 7
Ochrana utajovaných informací

1. Příjemce je povinen:

a) zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“);

b) do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO“)
všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v § 17 zákona
č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability;

c) neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli nezpůsobilost ve vztahu
k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí
osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, a vrátit
utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál poskytovateli;

d) současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit
BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu
utajovaných informací poskytovateli;

e) umožnit odborným orgánům poskytovatele, resp. Odboru bezpečnosti MO,
kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými
informacemi poskytovatele v rámci své osoby a svých subdodavatelů;

f) do 5 pracovních dnů doručit poskytovateli veškeré změny skutečností uvedených
v Informačním dotazníku podnikatele;

g) vést samostatný seznam utajovaných dokumentů, se kterými byl seznámen, nebo
technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení,
které u Poskytovatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.);
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h) vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení
poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů
a technických zařízení, které u subdodavatelů vznikly (název dokumentu, čj. apod.);

i) informovat BŘ MO o podání návrhu na prohlášení konkursu na jeho osobu do 3
pracovních dnů ode dne, kde se o této skutečnosti dověděl.

2. Příjemce má podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným
informacím, které u něho vznikají, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány
v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády
č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a tvoří přílohu č. 5 této
Smlouvy.

3. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k příjemci bude plnit
VZ 8731, tel.

4. Funkci přejímajícího bude plnit Ing. Milan Fiala, SPSp MO, tel.:

Článek 8

Zástupci stran a kontaktní osoby

1 Jménem poskytovatele mohou činit právní úkony ve všech záležitostech týkajících se této
Smlouvy pouze osoby, oprávněné jednat jménem poskytovatele uvedené v záhlaví této
Smlouvy a jménem příjemce může činit právní úkony ve všech záležitostech, týkajících
se této Smlouvy, pouze osoba oprávněná jednat jménem příjemce uvedená v záhlaví této
Smlouvy.

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy budou zabezpečovat
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů
příslušných dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony.

3. Dojde-li k jakékoli změně osob této Smlouvy, jsou poskytovatel nebo příjemce povinni
neprodleně oznámit písemně takovou změnu druhé straně a taková změna musí být
doložena příslušným dokumentem nebo zdůvodněním.

Článek 9
Změny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky ke Smlouvě.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 Smlouvy.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 6 stranách a 5 přílohách o 36 stranách.
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4. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna 
čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, nebude 
považována za změnu této Smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí 
příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 - Všeobecné podmínky ke smlouvě počet stran: 9

příloha č. 2-Návrh projektu obranného výzkumu MO ČR počet stran: 19

příloha č. 3 - Charakteristika projektu aplikovaného výzkumu počet stran: 6

příloha č. 4 - Katalogizační doložka počet stran: 1

příloha č. 5 - Seznam utajovaných informací počet stran: 1

Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Příjemce:

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.06.03 
15:45:33 +02'00'

Ing. Petr NOVOTNÝ 
ředitel

podepsáno elektronicky
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