
Příloha Č. I ke smlouvě Č. 1701 2 6910 
Počet listů: 9 

Všeobecné podmínky ke smlouvě  
o poskytnutí účelové podpory na řešení proeramového projektu  

Článek 1 
Definice pojmů 

I. „Smlouva" je smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu uzavřená 
mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory. 

2. „Další účastník projektu" je právnická nebo fyzická osoba, jehož podíl na projektu byl vymezen 
v návrhu projektu a s nímž příjemce uzavřel smlouvu o účast na řešení projektu. 

3. „Dodavatel' je osoba, pomocí které má příjemce pinit určitou část projektu nebo která má 
poskytnout příjemci k pinění veřejné zakázky určité věci či práva. 

4. „Projekt" je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení 
cílů výzkumu nebo vývoje formulovaných poskytovatelem ve smlouvě. 

5. „Zahájení p ojektu" je den, kdy bylo zahájeno řešení projektu dle Smlouvy. 

6. „Vyšší moc" je nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která nastala nezávisle na vůli 
příjemce a brání mu ve spinění cílů projektu. 

7. „Příjemce" je právnická nebo fyzická osoba, která se ucházela u poskytovatele o poskytnutí 
podpory a y jejíž prospěch bylo rozhodnuto. 

8. „Zákon o odpoře výzkumu a vývoje" je zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentalního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o měně některých souvisejících 
zákonů (zálčon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2 
Řízení projektu 

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

2. Příjemce je ovinen: Ip 

a) použít poskytnuté prostředky výlučně na úhradu uznaných nákladů na činnosti ve výzkumu, 
vývoji a inovacích nebo v souvislosti s nimi a v souladu se Smlouvou a zákonem o podpoře 
výzkuntki a vývoje; 

b) neprodltně písemně informovat poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu; 

c) předái4 poskytovateli doklady o projektu podle článku 6 těchto Všeobecných podmínek; 

d) neprodltně písemně informovat poskytovatele o každé okolnosti, která by mohla podstatně 
ovlivnit spinění cílů projektu, jakmile se o ní dozví, nejpozději však do 7 kalendářních dnů; 

e) přijímat opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v Návrhu projektu; 

uchová\ at originály všech uzavřených smluv, včetně jejich dodatků, týkajících se řešení 
projektil po dobu 10 let od uzavření Smlouvy; 

zúčastň vat se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení 
projektu prostřednictvím svých zástupců; 

h) předkládat poskytovateli všechny požadované údaje o řádném dodržování podmínek 
Smlou4. 



3. Návrh, včetně zdůvodnění, na změnu termínů jednotlivých etap řešení projektu je příjemce 
povinen přáložit poskytovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů před sjednanými termíny 
jejich ukondení. Poskytovatel je povinen do 20 pracovních dnů od doručení tento návrh schválit, 
odmítnout riebo vyzvat k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se 
za to, že s předloženým návrhem vyslovil souhlas. 

4. I po spinění závazků ze Smlouvy, resp. v případě zániku Smlouvy, zůstávají v platnosti 
následující istanovení těchto všeobecných smluvních podmínek: 

slánek 6 písm. A odst. 2, 
slánek 8, 
slánek 9. 
slánek 13. 
slánek 14, 
slánek 15, 
clánek 16 odst. 5 a 6. 

Článek 3 
Dodavatel a Další účastníci projektu 

1. Není-li v navrhu projektu podrobně specifikována služba, pořízení hmotného nebo nehmotného 
majetku, a to včetně ceny a dodavatele, postupuje se při výběru tohoto dodavatele v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smlouva o účasti na řešení projektu mezi příjemcem a dalšími účastníky projektu musí 
obsahovat právo poskytovatele na kontrolu dalších účastníků v takovém rozsahu, v jakém je má 
poskytovatel vůči příjemci. 

3. Náklady všhch dodavatelů poskytujících služby nesmějí překročit bez předchozího písemného 
souhlasu poskytovatele u projektu obranného výzkumu v souhrnu 20 % a u projektu obranného 
vývoje v souhrnu 30 % z poskytnuté podpory na projekt dle Smlouvy. 

4. Členy ř-ešitlIského týmu a dodavateli poskytujícími služby nesmí být zaměstnanci a příslušníci 
organizačril složky státu Ministerstvo obrariy 'ČR, pokud činnost takových osob ve prospěch 
příjemce j předmětem jejich funkční nápině vyplývající z jejich pracovního nebo služebního 
zařazení v organizační složce státu Ministerstvo obrany ČR, ledaže na tyto osoby příjemce 
nežádá poskytnutí podpory. 

Článek 4 
Uznané náklady 

1. Uznané náklady poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci projektu, které budou 
vynaložený během jeho řešení, budou zdůvodněné a prokazatelné. 

2. Do uznaný' h nákladů se zahrnují položky podle § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu 
a vývoje. 

3. Poskytovat 1 může uznat kromě nákladů uvedených ve schváleném návrhu projektu i další 
neuvedené iiáklady, u kterých příjemce prokáže jejich nezbytnost pro řešení projektu. 

4. Do uznany h nákladů nelze zahrnout především náklady podle čl. 3 odst. 4 těchto všeobecných 
smluvních Rodmínek, dále zisk, daň z přidané hodnoty u těch příjemců, kteří jsou plátci daně 
z přidané hodnoty a uplatňující odpočet této daně nebo jeho poměrnou část, náklady na 
marketing zejména reklama, dary, občerstvení), prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů, 
lcurzovni zSty, náklady na finanční pronájem (operativní leasing) a pronájem s následnou koupí 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
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(leasing), Zahraniční služební cesty (např. veletrhy a konference, pokud tyto přímo nesouvisí 
s prezentací výsledku projektu) a další závazky nesouvisející s řešením projektu. 

5. V průběhu řešení projektu může příjemce provést změnu pouze uvnitř jednotlivých položek 
vymezených ustanovením 4§ 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje v rámci 
daného roktr řešení projektu. O změně je příjemce povinen poskytovatele bezodkladně písemně 
informovat s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku. 

6. O změnu mezi jednotlivými položkami vymezenými ustanovením § 2 odst. 2 písm. 1) zAkona 
o podpořei  výzkumu a vývoje je příjemce povinen v dostatečném časovém předstihu, 
s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku, předložit poskytovateli zdůvodněnou písemnou žádost. 
Poskytovatel je povinen do 30 dnů od doručení tuto žádost schválit, odmítnout nebo vyzvat 
druhou srn uvní stranu k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se 
za to, že s rktdloženým návrhem vyslovil souhlas. 

7. Informaci o změně uznaných nákladů ve smyslu odst. 5 tohoto článku a žádost o přerozdělení 
účelové podpory ve smyslu odst. 6 tohoto článku příjemce doručí poskytovateli nejpozději 
do 15. října daného kalendářního roku, jinak změna nebude akceptována a žádost se považuje 
za zamítnutou. 

8. 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 p(!rdpoře výzkumu a vývoje. 

Článek 5 
Čerpání podpory 

1. V roce zahájení realizace projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci do 60 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj 
přímým přdvodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce. 

2. V následuj cích letech řešení projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci vždy 
do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku za podmínky, že příjemce 
řádně spiní závazky stanovené Smlouvou, zejména předložil průběžné zprávy o postupu řešení 
projektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech nebo jiné podklady o projektu a tyto byly 
schváleny h za podmínky, že budou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací 
zařazeny údaje o projektu v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. V případě 
nespinění závazků platí 60denní lhůta od jejich řádného spinění. 

3. V případě, že příjemce nevyčerpá poskytnutou podporu, je povinen ji v rámci finančního 
vypořádání vrátit na depozitní účet poskytovatele nejpozději do 15. února následujícího po 
ukončení řdšení projektu. 

4. V případech použití podpory poskytovatele nebo její části na jiný účel než je stanoveno 
ve Smlouviě je příjemce povinen ji v tomto rozsahu vrátit na depozitní účet poskytovatele 
nejpozději ao 14. února následujícího kalendářního roku. 

5. Platby a přLody se považují za provedené dnem, kdy budou odepsány z účtu odesílatele platby. 

Článek 6 
Ověření cílů a výsledků projektu, předkládání zpráv a dokladů 

1. Ověření dosažení cílů a výsledků bude u projektů obranného výzkumu prováděno oponentním 
řízením k průběžným zprávám a závěrečné zprávě a kontrolními dny a u projektů 

3/9 



experimentalního vývoje oponentním řízením k předběžnému a konečnému projektu, 
podnikovýnň, kontrolními a vojskovými zkouškami a kontrolními dny. 

2. Zprávy a do‚klady o nákladech předkládá příjemce pouze poskytovateli. 

A. Zprávy 

1. Příjemce predldádá poskytovateli ke schválení následující zprávy (v písemné i elektronické 
podobě): 

a) průběžné zprávy o postupu řešení projektu, tj. zprávy o postupu prací, vynaložených 
prostředcích, případných odchylkách od plánu práce a o dosažených výsledcích za uplynulé 
období. Přičemž první období vždy začíná zahájením projektu v daném roce a končí 
31. prosince tohoto roku. Další období odpovídají kalendářním rokům řešení projektu; 

b) neperi4ické zprávy o spinění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu, 
u nichž byly zahájeny kroky k zajištění jejich právní ochrany; 

c) další (diodatečné) zprávy s informacemi vyžadovanými poskytovatelem. Termín předání 
bude stanoven v příslušné žádosti; 

d) závěrečtiliou zprávu o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech se shrnutím všech těchto 
uvedených bodů; závěrečná zpráva vhodná (přípustná) pro publikování musí být zpracována 

1 
tak, aby poskytla třetím stranám dostatečnou informaci o výsledcích řešení projektu. 

2. Zprávy uvedené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nesmějí být zveřejněny v piném znění. 
O rozsahu .4jich zveřejnění rozhoduje poskytovatel. Obsah (struktura) zpráv a termíny (lhůty) 
pro jejich odevzdání musí splňovat pokyny poskytovatele. 

3. PoskytovatJ1 umožní příjemci přístup ke vzoru průběžné zprávy a závěrečné zprávy 
v elektronické podobě. Vzory průběžné zprávy a závěrečné zprávy jsou k dispozici 

i , na internetoye adrese wwwxyzlcum.army.cz. 

B. Prokázání nákladů 

1. Příjemce priokazuje vynaložené náklady poskytovateli ve formě výkazu čerpání poskytnuté 
podpory zal příslušný kalendářní rok. Poskytovatel umožní příjemci přístup ke vzoru výkazu 
čerpání poskytnuté podpory v elektronické podobě. Vzor výkazu čerpání poskytnuté podpory je 
k dispozici ha intemetové adrese www.yyzkum.army.cz  . 

2. Jako přílohu průběžné zprávy dále předkládá příjemce výkaz pořízených materiálových vstupů 
pro stavbu hrototypu. Vzor výkazu pořízených materiálových vstupů pro stavbu prototypu je 
k dispozici ha intemetové adrese www.yyzkum.army.cz  . 

3. Příjemce je povinen vést pro příslušný projekt oddělenou evidenci o uznaných nákladech podle 
zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci této evidence 
sledovat náklady hrazené z poskytnuté podpory. 

C. Společná Jtanovení . 
1. Každá průběžná zpráva musí být předložena poskytovateli v termínu stanoveném v pokynech 

rn k provedení oponentních řízení, které budou k dispozici na inteetové adrese 
www.yyzk m.amly.cz. Současně příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání 
poskytnuté bodpory v členění podle § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

2. Neperiodické zprávy o spinění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu 
předkládá pkjemce poskytovateli do 15 kalendářních dnů od ukončení etapy. 

3. Termín přec!iání dalších (dodatečných) zpráv s informacemi vyžadovanými poskytovatelem bude 
stanoven v kíslušné žádosti. 
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4. Závěrečná kpráva musí být předložena nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení řešení 
projektu. 

5. Současné příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání poskytnuté podpory 
za celou dobu řešení projektu (od zahájení do předčasného zastavení nebo ukončení) v členění 
podle § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje 

6. Na základ pověření poskytovatele je příjemce povinen zorganizovat oponentní řízení 
k dosaženým výsledkům, průběžné a závěrečné zprávě a dalším předloženým materiálům s tím, 
že výběr osob oponentů včetně jejich odměnění je pině v kompetenci poskytovatele a konečný 
termín oponentního řízení určuje poskytovatel. Pokyny k provedení oponentních řízení budou 
k dispozici na internetové adrese www.yyzkum.army.cz. 

7. Bude-li řešiení projektu zastaveno před termínem uvedeným ve Smlouvě, platí ustanovení 
o závěrečné zprávě/závěrečných zprávách a příslušných dokladech o nákladech pro období 
do termínu předčasného ukončení (zastavení) projektu. 

Článek 7 
Odborní poradci 

1. Poskytovatel si může za účelem kontroly, sledování a hodnocení projektu přizvat nezávislé 
odborné poradce. 

2. PoskytovaJI odborné poradce písemně zaváže k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které 
jim budou poskytnuty a k závazku nevyužívat tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích 
osob. 

3. Poskytovatel seznámí příjemce se jmenováním odborných poradců a umožní příjemci vznést 
námitky vůdi osobám odborných poradců ve stanovené lhůtě. Poskytovatel tyto námitky posoudí 
a shledá-lij oprávněnými, odvolá jmenovaného odborného poradce a jmenuje jiného. 

Článek 8 
Vlastnictví hmotného majetku pořízeného pro výzkum a vývoj, práva k výsledkům 

a jejich využití 

I. Vlastníkemmateriálu nebo prostředků nutných k vyřešení daného projektu pořízeného 1 
z podpory j příjemce v rozsahu dle Smlouvy a zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

2. Nelze-li vý ledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, je vlastníkem výsledků 
poskytovati 1 a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
poskytovatále. 

3. Lze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, potom je příjemce povinen 
bezodkladnk uplatnit vlastnické právo k těmto výsledkům, zajistit jejich právní ochranu 
a po jejím Iudělení  vlastnické právo převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu 
prokazatelni  'ch nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů. 

i 
4. Vznikne-li jako výsledek projektu či jako nedílná součást výsledků projektu autorské dílo, popř. 

zaměstnanebké dílo podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem Lutorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zejména počítačový 
program nábo software, je příjemce povinen s poskytovatelem ve lhůtě pro řešení projektu 
uzavřít bezhplatnou licenční smlouvu podle § 2358 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, kterou poskytne poskytovateli výhradní právo v územně, časově a množstevně 
neomezeném rozsahu užívat, upravovat či jinak měnit toto autorské (zaměstnanecké) dílo. 

5. Práva k výsLdkům a jejich využití se řídí dle § 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 
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Článek 9 
Ručení 

1. Odpovědnost příjemce za ztráty nebo škody, které vzniknou při pinění Smlouvy, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. Příjemce a další účastník projektu ručí společně 
a nerozdílnt 

2. Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami. 
Vzhledem okolnostem si strany domluví řešení takovou formou, aby se předešlo škodám, resp. 
aby byly nekativní následky sníženy na minimum. 

3. Poskytovatel neručí za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel žádným 
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které jsou založeny na výsledcích 
dosažených při řešení projektu. 

4. Příjemce se zavazuje, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku na náhradu 
škody, která vznikla jednáním nebo naopak nečinností příjemce. Podmínkou ručení je, 
že příjemce přispěl k příslušným škodám nebo že za ně odpovídá. 

5. Smluvní strany si jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost. 

Článek 10 
Uplatnění katalogizační doložky 

1. Příjemce bere na vědomí, že výsledky projektu definované ve Smlouvě a dále 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 obÁnné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb 
určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů (dale je „zákon č. 309/2000 Sb."). 

2. Příjemce s i zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj. dodá Úřadu pro obrannou 
standardizá, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Itlic OSK SOJ") návrh 
katalogizačních dat zpracovaných agenturou podle § 13 a § 14 zákona č. 309/2000 Sb., 
na výsledký projektu, které jsou výsledkem řešení projektu podle Smlouvy. Předání návrhu 
katalogizačních dat je součástí pinění 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 Katalogizační doložce. 

3. Příjemce J zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace ke zpracování 
katalogizačitnch dat agentuře a k případnému ověření nebo dopinění katalogizačních dat Úř OSK 
SOJ (katal4izační pracoviště). 

Článek 11 
Poskytování informací 

1. Podpora je poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem 
o prováděném řešení projektu a jeho výsledcích prostřednictvím informačního systému 
výzkumu, 4voje a inovací dle § 12 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

2. Příjemce p ní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto článku prostřednictvím 
poskytovat+, kterému předává údaje o projektu nebo údaje o získaných poznatcích 
ke zveřejnění do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

6/9 



3. Při změně Smlouvy je příjemce povinen předat poskytovateli informace o změně údajů 
zveřejňovaných v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací. 

4. Údaje je přijemce povinen doručit poskytovateli v písemné a elektronické podobě (na hmotném 
nosiči CD)iv termínech o 15 kalendářních dnů kratších, než jaké jsou zákonem o podpoře 
výzkumu a \vývoje stanoveny pro poskytovatele. 

5. Pokud je predmět řešení projektu předmětem obchodního tajemství nebo utajovanou informací 
podle zvláštního právního předpisu, musí poskytovatel a příjemce poskytnout ke zveřejnění 
konkrétní irLformace o projektu a poznatcích ve zveřejnitelné podobě. Pokud je předmět řešení 
projektu utajovanou informací, předá poskytovatel i příjemce úpiné údaje o projektu 
a poznatcích postupem stanoveným zákonem Č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnkstní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 12 
Zachování mlčenlivosti 

I. Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech 
vztahujících se k výsledkům projektu, které jim byly poskytnuty a jejichž předání dalším 
subjektům by mohlo být pro toho, kdo je poskytl, nevýhodné. 

2. Závazek mlcenlivosti končí: 

a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to 
na zákIddě jiných prací prováděných mimo rámec Smlouvy nebo na základě opatření, která 
nesouviejí s těmito smluvními pracemi; 

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějš m odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří mají právo takto učinit. 

3. Pokud jsou jsmluvní strany na základě Smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady a vnesena 
práva dalšírh osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost a veškeré 
údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány. 

Článek 13 
Kontroly 

I. Příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace a dokumenty 
vztahující se k řešení projektu. Dokumenty vztahující se k řešení projektu je příjemce povinen 
uchovávat nejméně po dobu 10 let ode dne ukončení řešení projektu. 

2. PoskytovatJ1 je povinen provádět kontrolu pinění cílů projektu, včetně kontroly čerpání 
a využívání podpory, účelnosti vynaložených nákladů projektu podle uzavřené smlouvy 
o poskytnut podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Povinností příjemce je tuto 
kontrolu urrtožnit. 

3. Kontrola podle odstavce 2 včetně zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany se 
provádí vždy po ukončení řešení projektu. V případě, že doba, po kterou se poskytuje podpora, 
je delší než liva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 2 rovněž nejméně 
jedenkrát v Průběhu řešení projektu. 

4. Finanční qntrola je prováděna v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, a zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout pro účely kontroly volný přístup 
na pracovitě příjemce k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, 
počítačovýtin záznamům a zařízením, které přísluší k projektu. 

Článek 14 
Sankční ujednání 

1. Je-li řešení projektu zahájeno se zpožděním zaviněným příjemcem, v jehož důsledku nebude 
na řešení p ojektu vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané 
prostředky budou vráceny na účet stanovený poskytovatelem, je poskytovatel oprávněn 
požadovat uhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z vrácené částky. 

1 
2. V případě, ze příjemce provede změnu uznaných nákladů v rozporu s ustanovením čl. 4 těchto 

Všeobecných podmínek, je příjemce povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v piné výši 
částky přektačující jeho oprávnění. 

3. Nedodrží-li příjemce termíny zaslání zpráv a výkazů čerpání poskytnuté podpory a pinění 
jednotlivých etap řešení projektu, je povinen uhradit poskytovateli za každý den zpoždění 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z výše podpory poskytnuté pro příslušný kalendářní rok. 

4. Nedodrží-li příjemce ustanovení čl. 8 odst. 2 těchto Všeobecných podmínek je povinen uhradit 
poskytovat li smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové výše uznaných nákladů. 

5. V případeck, kdy by byly po ukončení Smlouvy vůči příjemci při finanční kontrole zjištěny 
závažné finanční nesrovnalostí v souvislosti s užíváním poskytnuté podpory, může poskytovatel 
požadovat od příjemce vrácení celé poskytnuté podpory. Vrácená podpora bude zatížena 
smluvní pokutou ve výši 5 % z celkové poskytnuté podpory. 

6. Právo na smluvní pokutu vzniká oprávněné straně od prvního dne následujícího po porušení 
smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího 
vyúčtování povinné straně. 

7. Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně 
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v piné výši. 

Článek 15 
Spory smluvních stran 

Veškeré spory smluvních stran, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny smírnou 
cestou. V případě, že se nepodaří spor urovnat smírnou cestou, bude se postupovat prostřednictvím 
příslušného sodclu. 

Článek 16 
Ukončení Smlouvy 

1. Příjemce může, stejně tak jako poskytovatel, písemně vypovědět Smlouvu ze závažných 
technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, nebo v případě, kdy 
se výrazně níží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná 
běžet první Iden měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

2. Poskytovatb může odstoupit od Smlouvy, jestliže: 

a) řešení Rrojektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 
a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem akceptován; 
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b) příjemce nedostal v piném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel písemně 
vyzval, aby své závazky spinil nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy; 

c) oponentní rada nedoporučila pokračovat v řešení projektu a poskytovatel tento návrh 
schváli ; 

d) zahájení insolvenčního řízení nebo řízení o likvidaci vedlo k přechodnému nebo 
deňnitivi  nímu ukončení činnosti příjemce; 

e) používÁ podporu v rozporu s jejím účelem. 

3. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy v případě, kdy příjemce poskytl nepravdivé údaje 
nebo se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat finanční podporu poskytovatele nebo 
jinou výhoáu ze Smlouvy. 

4. Příjemce po obdržení rozhodnutí o odstoupení poskytovatele od Smlouvy provede všechna 
nezbytná opatření k tomu, aby své závazky při řešení projektu zcela vypořádal. 

5. Při odstomlení od Smlouvy: 

a) podle (List. 2 tohoto článku mohou být uznány jen náklady za poskytovatelem schválené 
činnostli konané v souvislosti s řešením projektu, které byly konány před vznikem důvodu 
pro odtoupení od Smlouvy. Dále mohou být uznány i náklady, které byly uznány za 
způsobřlé před termínem odstoupení; 

b) podle odst. 3 tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytnutou podporu v piné výši; 
prostřekky požadované k vrácení budou zatíženy smluvní pokutou ve výši 5 % z celkové 
výše pÁ‚skytnuté podpory. 

6. Při vypolení Smlouvy podle odst. l tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytovateli 
poskytnutou podporu sníženou o uznané náklady za poskytovatelem schválené výstupy 
(poznatky, podklady) z projektu, které byly vynaloženy příjemcem před termínem doručení 
výpovědi e strany poskytovatele, nebo vzniku důvodů pro výpově'd' na straně příjemce. Dále 
může být fvrácená podpora snížena o poskytovatelem uznané náklady, které byly vynaloženy 
v dobré víře a uznány za platné poskytovatelem po termínu doručení výpovědi příjemci 
do zániku !Nay a povinností ze Smlouvy. 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

Výjimky z těchto Všeobecných podmínek musí být uvedeny ve Smlouvě. 
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Příloha Č. 2 ke smlouvě č. 1701 2 6910
Počet listů: 21

NÁVRH PROJEKTU
OBRANNÉHO VÝVOJE

MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

I IDENTIFIKACE PROJEKTU OBRANNÉHO VÝVOJE
I. Název programu:

907 020 -ROZVOJ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

2.

3. Název projektu:

ALO

,,
CZ — Místo koordinace ve vzdušném prostoru

úkolových uskupení

4.

Celková doba řešení
Rok zahájení 2018

Rok ukončení 2020

5.
• Financování projektu

(v tis. Kč)
CELKEM

2018 2019 2020 201x 201x

účelové rostředky z rozpočtu MOr
ostatní leř
dalších Prostředků

e j n é zdroje financování (včetně
z rozpočtu MO)

neveřejné zdroje financování

Celkem
řešení p

uznané náklady v jednotlivých letech1.
ojektu

34 505

6. Stupeň utajení navrhovaného projektu (B-bez utajení, V vyhrazené, D-důvěrné, T-tajné):

B

Program ,Rozvoj 4zbrojených sil České republiky" vymezuje celkem 8 hlavních cílů a k nim příslušné prioritní oblasti. Uveďte ty,
které bude řešení prd,jektu naplňovat.

1



II. IDENTIFIKACE UCHAZEČE O ÚČELOVOU PODPORU
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

i. Obchotiní
nebo nzev
uchaz4e
RČ2 :

firma, jméno
h a adresa

(příjemce),

Vojensky technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
Praha 9 — Kbely 197 06

2. Druh j:J -áviňho subjelctu3: státní podnik založený MO ČR

3, Identifikační číslo organizace: 24272523 Daňové identifikační číslo: CZ24272523

4. Bankovní spojení uchazeče:
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

5, Statutátní
státu lednotIcy

orgán uchazeče (u org. složky
- vedoucí organizace): Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

6. Kontaktní osoba - odpovědný řešitel navrhovaného projektu

Hodnoht, ituly, jméno, příjmení: Ing. Jitka ČAPKOVÁ, Ph.D., MBA

Adresa: VTÚ s.p., odš ěpny závod VTÚLaPV0, Mladoboleslavská 944, Praha 9 — Kbely, 197 06

telefon mobilní telefon fax E — mail

7, Statutární
oprávnkný

orgán (hodnos , tituly, jméno, příjmení)
podepisovat za uchazeče:

PROTIVA

Datum Razítko: .~

/I vis%teicýtsta;S‘Mladoboi Jayi =, Kbely. t9 CIOPreha t/‘.

8. Il. L4L1/515, Ull. t.,4<reť s.,
15 Dalš cas

Obchoaní
nebo nhzev
dalšího
projektu,

firma, jméno
a adresa

účastníka
Rčs :
telefon mobilní telefon fax E — mail

Druh p ávního subjektu:
Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo:
Statutáktí
projektu
vedoucí

orgán dalšího účastníka
(u org. složky státu —jednotky -
organizace):

Kontaktní osoba - od spoluřešitel navrhovaného projektu
H odnoht,

rvědny
tituly, jméno, příjmení:

Adresa:
telefon mobilní telefon fax E — mail

2 Rodné číslo uveďte v případě, kdy je uchazečem (příjemcem) fyzická osoba.
3 Např. akciová spo ečnost, společnost s ručenímmmezenym, veřejná obchodní společnost, fyzická osoba, příspěvková organizace,

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

4 Viz Zákon č. 130/2002 Sb., §2, odst.2, písmeno j). U každého dalšího účastníka projektu uveďte bod číslo 8 samostatně.
5 Rodné číslo uvecřtč v případě, kdy je dalším účastníkem projektu fyzická osoba.

2





4



9 V části a) uveďte c I projektu v českém jazyce, v části b) v anglickém jazyce.
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Příloha č. 4 ke smlouvě Č. 1701 2 6910 
Počet listů: 1 

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1  

K zabezpečeií procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-
závazkového vztahu (dále jen „smlouva") a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému 
NATO (dále jen „NCS") a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK") se příjemce 
zavazuje: 
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 

„SPÚK") všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrinew/.  

2.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 
a) fotografl e reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu 

JPG, ro lišení do 1024x768 bodů2; 
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 

o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu 
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický 
soubor, doložit na vyžádání odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti (dále jen „OKM") správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace 
jiným zbůsobem. 

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 60 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné ná www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikacé položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO 
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3  každé smlouvou definované položky 
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích můno NATO či Tier 24  a podléhající katalogizaci podle zásad NCS 
a JSK. 

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 30 dnů před fyzickým 
dodáním p edmětu smlouvy. 

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu 
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku 
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů. 

Katalogizační doložka je napiněna dodáním úpiných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Ú‚: OSK SOJ k napinění katalogizační doložky". 

Přidělené idenkfikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz  nebo 
na www.aura.z/mcrInew/ po ukončení procesu katalogizace majetku. 

I 

Kontaktní adresa:  

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 

TE ODBOR KA LOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAH 6 

TEL.: 973 2 
FAX: 973 2 

3 913 INTERNET: www.olcm.army.cz WAP: http://wap.okm.army.cz  
3 930 E-MAIL: katalogizace@armv.cz  

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. lednu 2011. 

2  Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
3  Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 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. Aktuální 
seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz. 

4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.olcm.arnmez, odkaz na www.inťstructur/AC/135/weleome.htm. 



Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1701 2 6910 
Počet listů: 1 

Specifikace Ul v souladu s Nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví 

SEZNAM UTAJOVANÝCH INFORMACÍ (SUI) 
ve znění Nařízení vlády č. 240/2008 Sb. 

Z - Místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení" „ALO C 

1. Dodavatel se bude moci seznamovat s utajovanými informacemi v souladu se SUL 

Číslo 
přílohy č 

Pořadové 
slo Ul 

Znění UI Stupeň 
utajení 

1.  5. informace, které poskytla cizí moc a které v souladu 
s právem pro ni platným jako utajované označila 
(obecná část) 

do a včetně 
„NATO 
SECRET" 

8. 18. určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, 
výzkumu a vývoji informačních systémů 

„Vyhrazené" 

14. 12. souhrnná technická a výrobní dokumentace 
kryptografických prostředků určených k ochraně 
utajovaných informací 

do a včetně 
„Důvěrné" 

2. U dodav tele budou vznikat utajované informace stupně utajení „Důvěrné". 


