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SMLOUVA Č. 1701 2 7850

O poskytnutí účelové-podpory na řešení programového vývojového projektu

"MOB-EXCON - mobilní zařízení živé simulace"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se s dlem:

jejkliž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování

1
pozemních sil Sekce vyzbrojováni a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

ič: i 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: česká národní banka, pobočka 701

l
110 03 Praha!

číso účtu:

vyilizuje ve věcech smluvních: (např. zpracování dodatků ke smlouvě)

1
vyřizuje ve věcech technicko- organizačních:

(např. účast na oponentních řízeních a kontrolních dnech)

21 Vojenský technický ústav, s.p.
zlipsán v obchodním rejstřilu, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859

sie sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9, Kbély, PSč197 06

jihož jménem jedná: Mgr. Jiří Protiva, ředitel

k: 24272523
CZ24272523

I;ankovni spojení:
i
Číslo účtu:
Ivyřizuje ve věcech: Ing. l tel.:

e-mail
mhivnich: fax:

vyřizuje ve věcech: Ing. Josef Vass tel.:

Smlouva Č. 1701 2 7850

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné
a



tec cko-organizačn Ich fax: 910 105 400 

(dále jen „příjemce") na straně druhé, 
uza4ely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona Č. 130/2002 Sb., o podpoře 

u, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů 
(dál‘ jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje") a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
Sanslcý zákoník, ve znění pozdějších předpisů 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 4ývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 (Rozvoj ozbrojených sil České republiky) 
vyřešit projekt „MOB-EXCON — mobilní zařízení živé simulace" (dále jen „projekt"). 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje. 

2. Výsledkem řešení projektu bude: 
a) Prototyp; MOB-EXCON 

b) výrobní dokumentace prototypu MOB-EXCON. 

3 Etapy vývoje, výstupy a tenníny řešení projektu: 

tapa Č.!: 
- Předběžný projekt 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu 
Termín do 31.012018 

tapa Č. 2: 
- Konečný projekt 
Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu 
Termín do 30.042018 

Etapa Č. 3: 
- Výrobní dokumentace prototypu 
Výstup: Výrobní dokumentace prototypu 
Termín do 31.07.2018 

Etapu č. 4: 
Výroba prototypu 

Výstup: Vyrobený prototyp 
Termín do 30.112018 

Etapu E. 5: 
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- Průvodní a provozní dokumentace 
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu 
Termín do 30.11.2018 

č.6:  
- Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách 
Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách 
Termín do 31.12.2018 

č.7:  
- Kontrolní zkoušky, úprava prototypu po kontrolních 

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

prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách 
Termín do 28.02.2019 

ač. 8: 
- Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách 
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp 

vojskových zkouškách 
Termín do 31.03.2019 

po 

Etapa Č. 9: schvalovací zkoušky 
Výstup: Schválení prototypu pro provoz 
Termín do: 31.052019 

Etapa Č. 10: 
- Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO 
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO 
Termín do: 30.06. 2019 

Etapa Č. 11: 
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě 
Termín do 31.08.2019 

Etapa Č. 12: 
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení 
Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci 
Termín do: 31.12.2019 

Etap 

Etap 

Eta 
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4. V zidlo T-815 •4x4 určené k realizaci projektu MOB-EXCON bude předáno ze zásob
poskytovatele.

5. Ftirma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného
oponentního řízení.

6. Pitojekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou
a jednotlivými přílohami.

Článek 3
Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. 1 znarié náklady projektu jsou stanoveny ve výši 7 513 000,- Kč (slovy:
sedmmilionůpětsettřinácttisickorunčeslcých).

2. Jellcová výše podpory poskytovatele na projekt činí 7 513000,- Kč (slovy
sedmmilionůpětsettřinácttisickorunčesIcých).

3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

.odnotv uvedeny v tis. Kč

Číslo
projektu

Příjemce Náklady 2017 2018 2019 Celkem

907 (h0 7850
investiční x x x x

neinvestiční 335 5413 1765 7513

Celkfm účelová podpora 335 5413 1765 7513

Celkem uznané náldady 335 5413 1765 7513

Článek 4
Trvání Smlouvy a místo pinění

ešení projektu viz nabídka bude zahájeno v roce 2017 a ulcončeno 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
liešitd projektu

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

lng Josef Vass, tel.:
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Příjemce: 

Mgr. Jiří 
Protiva i

Digitálně podepsal Mgr. 
JIH Protiva 

_Datum: 2017.09.20 
08:9:53 +0200' 

Ekbazdely ' 5-9201 / 

Cedí/Ital 
biain .14 
vfdd w AC 
li:~ de:361U 

Článek 6 
Právní vztahy 

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

li 

Článek 7 
Změny Smlouvy 

Smlo va může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně 
číslo anými dodatky ke Smlouvě. 

1. 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

edílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha Č. 1 — Všeobecné podmínky ke smlouvě, 

příloha Č. 2 —Návrh projektu obranného vývoje MO ČR, 

příloha Č. 3— Talcticko technické požadavky, 

příloha Č. 4 — Charakteristika projektu MOB-EXCON 

příloha Č. 5 — Katalogizační doložka 

počet listů: 9 

počet listů: 18 

počet listů: 28 

počet listů: 6 

počet listú: 1 

2. Jstanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy Č. 2 Smlouvy. 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a 
činnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č340/2015 Sb., o registru 

kmluv. 

4. hměna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna 
éísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, nebude 
hovaž.ována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí 
příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla. 

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK 
ředitel 
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