
SMLOUVA Č. 1701 2 7440
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

PALETA - Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171Š

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří:

Ič:

DI 'C':
bankovní spojení:

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

60162694

CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701

110 03 Praha 1

In
tel.
em

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Ing
tel.
e-

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6
(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859

se sídlem: Praha 9 — Kbely, Mladoboleslavská 944, 197 06

jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

1Č: 24272523
Dlč: CZ24272523
bankovní spojení: a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4
číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních: doc. I
e-mail

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Ji
e-
fax
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adresa pro doručování korespondence: VTÚ, s.p., odštěpný závod VTÚLaPV0 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha 9 - Kbely 

(dále jen „příjemce") na straně druhé, 
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 podpoře výzkumu a vývoje), ve zn'érd pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje") a v souladu se zákonem 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 907 020 (Rozvoj ozbrojených sil České republiky) 
vyřešit projekt „PALETA - Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-
171Š" (dále jen „projekt"). 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje. 

2. Výsledkem řešení projektu bude: 

a) Prototyp PALETA, zahrnující: 

— Prototyp válečkové dráhy; 
— Prototyp systému fixace palet na válečkové dráze; 
— Prototyp vedení palet po rampě a nákladové části vrtulníku Mi-171Š; 
— Prototyp manipulačního paletového vozíku s vlastním pohonem; 
— Prototyp opěrného systému sklopné rampy. 

b) výrobní dokumentace prototypu PALETA; 

c) software „Weight and Balance Manual" prototypu PALETA. 

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu: 

Etapa č. 1: 
- Předběžný projekt 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu 
Termín do 29. 9. 2017 

Etapa č. 2: 
- Konečný projekt 
Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu 
Termín do 31. 12. 2017 

Etapa č. 3: 
- Výrobní dokumentace prototypu 
Výstup: Výrobní dokumentace prototypu 
Termín do 31. 12. 2018 
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Etapa č. 4: 
- Výroba prototypu 
Výstup: Vyrobený prototyp 
Termín do 28. 2. 2019 

Etapa č. 5: 
- Průvodní a provozní dokumentace 
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu 
Termín do 28. 2. 2019 

Etapa č. 6: 
- Spojené podnikové a kontrolní zkoušky a typové zkoušky, úprava prototypu po 

spojených podnikových a kontrolních zkouškách a typových zkouškách 
Výstup: Závěrečná zpráva ze spojených podnikových a kontrolních zkoušek 
Termín do 30. 4. 2019 

Etapa č. 7: 
- Vojskové zkoušky 
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách 
Termín do 31. 5. 2019 

Etapa č. 8: 
- Úprava prototypu po vojskových zkouškách 
Výstup: Upravený prototyp po vojskových zkouškách 
Termín do 30. 6. 2019 

Etapa č. 9: 
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě 
Termín do 31. 8.2019 

Etapa Č. 10: 
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení 
Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci 
Termín do 30. 9. 2019 

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

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

Článek 3 
Uznané náklady a poskytnutá podpora 

I. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 13 978 000,00 Kč 

(slovy: třináctmilionůdevětsetsedmdesátosmtisic korun českých). 

2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 13 978 000,00 Kč 

(slovy: třináctmilionůdevětsetsedmdesátosmtisíc korun českých). 
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Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

hodnoty uvedeny v tis. Kč
Číslo

projektu
Příjemce Náklady 2017 2018 2019 Celkem

907 020 7440 VTÚ, s:13:
investiční O 0 O O

neinvestiční 3 893 7 104 2 981 13 978

Celkem účelová podpora 3 893 7 104 2 981 13 978

Celkem uznané náklady 3 893 7 104 2 981 13 978

Článek 4
Trvání Smlouvy a místo pinění

1. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2017 a ukončeno nejpozději do 30. června 2019.
Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. července 2019
do 31. prosince 2019.

2. Místem pinění 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) z

Ing. Jiří Kuzdas, tel.

Článek 6
Právní vztahy

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

Článek 7
Změny Smlouvy

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

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha Č. 1 — Všeobecné podmínky ke smlouvě

příloha Č. 2 — Návrh projektu obranného vývoje MO ČR

příloha Č. 3 — Takticko - technické požadavky

příloha č. 4 — Katalogizační doložka

počet listů: 9

počet listů: 34

počet listů: 11

počet listů: 1
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Poskytovatel: Příjemce:

Vojenský technický ústav,04,.
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely

IC 24272523, DIC CZ24272523
27

Nrnini

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

3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních
stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 5 listech a 4 přílohách o 55
listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

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.

V Praze dne: /0. it 2017 V Praze dne: it• i . 2017
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