
SMLOUVA č. 1601 2 6520

\--15 ytnutí účelové podpory na řešení programového projektu
\ ss,,

• 3 "Technická a informační podpora malého ochranného týmu SCPT-ITS"

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: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Ič: 60162694
DIČ : CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
Číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních: Marie
email:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Ján NOGA, tel.:
e-mail:

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 tech ,..lcý ústav, s.p.

zapsán v obchodním re řílcu, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem : Mladoboleslavská 944, Praha 9 — Kbely, PSČ 197 06
jehož jménem jedná Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel

24272523
DIČ CZ24272523
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu
vyřizuje ve věcech
smluvních tel.

e-
vyřizuje ve věcech Ing.
technicko-organizačních tel.:

e-m



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 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 znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje") a v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o poskytnutí podpory na 
řešení programového projektu (dále jen „Smlouva"). 

Článek 1 
Účel Smlouvy 

Účelem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum 
a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 (Rozvoj ozbrojených sil České republiky) na 
řešení projektu „Technická a informační podpora malého ochranného týmu SCPT-ITS" 
(dále jen „projekt"). 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje, jehož výsledkem bude: 
a) prototyp systému pro technickou a informační podporu malého ochranného týmu 

(dále jen „SCPT-ITS"). SCPT-ITS bude systémem, který bude vybaven jednotlivými 
funkčními bezpečnostními technologiemi pro pinění úkolů malého ochranného týmu 
bez nutnotrtosti využití rozsáhlého (personálně) týmu technické podpory při ochraně 
chráněné osoby. Pro každý typ úkolu ochranného týmu (přeprava, pěší doprovod, 
předsunuté vozidlo, ochrana objektu) bude systém SCPT-ITS umožňovat využití 
mobilního zařízení malých rozměrů (tzv. "kapesní"), které umožní technickou a 
informační podporu pro daný úkol, tak i integraci datového toku jednotlivých zařízení 
pro celkový přehled o situaci pro velitelský stupeň a zároveň i přehled o situaci mezi 
jednotlivými členy ochranného týmu 

b) výrobní dokumentace prototypu SCPT-ITS 

c) průvodní a provozní dokumentace. 
2. Etapy vývoje a termíny řešení projektu: 

Etapa Č. 1 termín od podpisu smlouvy do 31.08.2016 
- Předběžný projekt; 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu; 

Etapa č. 2 termín od 1.09.2016 do 31.01.2017 
- Konečný projekt; 
Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu; 

Etapa Č. 3 termín od 1.02.2017 do 30.04.2017 
- Výrobní dokumentace prototypu; 
Výstup: Výrobní dokumentace prototypu; 

Etapa č. 4 termín od 1.5.2017 do 30.11.2017 
- Výroba prototypu; 
Výstup: Vyrobený prototyp SCPT-ITS; 
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Etapa Č. 5 termín od 1.5.2017 do 30.11.2017 
- Průvodní a provozní dokumentace; 
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace; 

Etapa č. 6 termín od 1.12.2017 do 31.01.2018 
- Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách; 
Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách; 

Etapa Č. 7 termín od 1.02.2018 do 31.03.2018 
- Kontrolní a schvalovací zkoušky, úprava prototypu po kontrolních 

a schvalovacích zkouškách; 
Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách, 

upravený prototyp po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách; 
Etapa Č. 8 termín od 1.04.2018 do 31.05.2018 

- Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách; 
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po 

vojskových zkouškách; 
Etapa Č. 9 termín od 1.06.2018 do 30.06.2018 

- Návrh na zavedení materiálu do užívání v resortu MO; 
Výstup: Návrh na zavedení materiálu do užívání v resortu MO; 

Etapa Č. 10 termín od - do: 30.08.2018 
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu; 
Výstup: Zápis ze závěrečního oponentního řízení; 

Etapa Č. 11 termín od - do: 30.09.2018 
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení; 
- Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli 

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 26 793 000,- Kč 
(slovy: dvacetšestmilionůsedumsetdevadesáttřitisíc korun českých). 

2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 26 793 000,- Kč 
(slovy: dvacetšestmilionůsedumsetdevadesáttřitisíc korun českých). 

3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky: 

Číslo projektu Příjemce Náklady 2016 2017 2018 Celkem 

907 020 6520 
Vojenský 
technický 
ústav, s.p. 

investiční O O O O 

neinvestiční 1 900 20 638 4 255 26 793 

celkem účelová podpora 1 900 20 638 4 255 26 793 

celkem uznané náklady 1 900 20 638 4 255 26 793 
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V Praze dne: 11 -05- 2016

Poskytovat

Ing

-V Praze dne: /4?.

Příj

1,11.7"Cir
"geWiZOr

Vojensky technicky ústav. op.
Mledoboleslevská 944, 107 OS Praha 9441003.

IČ 24272523 L:SČ C224272523
32

em 4)

Článek 4
Trvání Smlouvy a místo pinění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. června 2018. Období hodnocení
výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. července 2018 do 30. listopadu 2018.

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) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:

Ing. Ivan Kotleba, tel.: 910 105 544, fax: 910 105 499, e-mail: ivan.kotleba@vtusp.cz

Článek 6
Právní vztahy

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

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 na vývoj prototyp

příloha Č. 4 — Katalogizační doložka

počet listů: 9

počet listů: 25

počet listů: 15

počet listů: 1

2. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy Č. 2 této Smlouvy.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních
stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 4 listech a 4 přílohách
o 50 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.



II. IDENTIFIKACE UCHAZEČE O ÚČELOVOU PODPORU
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

i. Obchodní firma, jméno
nebo název a adresa
uchazeče (příjemce),
RČ2 :

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

telefon mobilní telefon fax E - mail

2. Druh právního subjektu3: státní podnik

3. Identifikační číslo organizace: 24272523 Dařlové identifikační číslo: CZ24272523

4. Bankovní spojení uchazeče:
Komerční banka, a.s.

Číslo účt

5. Statutární orgán uchazeče (u org. složky
státu -jednotky - vedoucí organizace):

Mgr. Jiří Protiva,

ředitel VTÚ, s. p.

6. Kontaktní osoba - odpovědný řešitel navrhovaného projektu

Hodnost, tituly, jméno, příjmení: Ing. Ivan Kotleba

Adresa: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV, Vita Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

telefon mobilní telefon fax E - mail

7. Statutární orgán (hodnos ,441)1~.±oirpříjmení)
oprávněný podepisovat za »hon.

Mgr. lir Protiva

Datum:
s.,

le.4"/'
Razítko:

.7-
Vojenský lochnlek.y ústav,

91/adoboleslavski 944. 197 08 Praha

IC 24272523,01C CZ24272523
32
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8. Další ú' • tní

Obchodní firma, jméno
nebo název a adresa
dalšího účastníka
projektu, Rčs :

nejsou

telefon obilní telefon fax E - mail

Druh právního subjektu:

Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo:
Statutární orgán dalšího účastníka
projektu (u org. složky státu-jednotky -
vedoucí organizace):

Kontaktní osoba - odpovědný spoluřešitel navrhovaného projektu
Hodnost, tituly, jméno, příjmení:

Adresa:
telefon mobilní telefon fax E - mail

2 Rodné Číslo uvolte v případě, kdy je uchazcčem (příjemcem) fyzická osoba.
3 Např. akciová společnost, společnost s ručením omczeným, veřejná obchodní společnost, fyzická osoba, příspěvková organizace.

organizační složka státu podle zákona Č.219/2000Sb.. zájmové sdružení, veřejně prospěšná instituce, veřejná nebo státní vysoká
škola, jiná (jaká).

'Viz Zákon Č. 130/2002 Sb., 82. odst.2, písmeno j). U každého dalšího účastníka projektu uveďte bod číslo 8 samostatné.
5 Rodné Číslo uveďte v případě, kdy je dalším účastníkem projektu fyzická osoba.
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