
Smlouva č. 1801 2 8580

SMLOUVA č. 1801 2 8580
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

KOPR - Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV

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, 160 01 Praha 6

IČ / DIČ: 60162694 / CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
, 110 03 Praha 1

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Ma
tel.
em

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

tel.
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil

nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl a, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

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

IČ / DIČ: 242 72 523 / CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech: Ing. Jan JORDÁN tel.:
smluvních e-mail:

kontaktní osoba ve věcech: Ing. Libor MARČÍK tel.:
technicko-organizačních e-mail
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adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p. 
      odštěpný závod VTÚVM 
      Dlouhá 300 
      763 21 Slavičín 
(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, ve znění 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 „KOPR - Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV“ (dále jen 
„projekt“). 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje. 

2. Výsledkem řešení projektu bude: 

a) Prototyp KOPR - Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV;  

b) výrobní dokumentace prototypu KOPR. 

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu: 

 Etapa č. 1:  
- Předběžný projekt; 
Výstup: Předběžný projekt včetně zápisu z oponentního řízení k předběžnému 
projektu; 
Termín do 31.12.2018 

Etapa č. 2: 
- Konečný projekt; 
Výstup: Konečný projekt včetně zápisu z oponentního řízení ke 
konečnému projektu; 
Termín do 30.04.2019 

Etapa č. 3: 
i. Zpracování základní prototypové (výrobní) dokumentace; 

Výstup: Výrobní dokumentace prototypu KOPR; 
Termín do 30.06.2019 

Etapa č. 4: 
- Výroba prototypu; 
Výstup: Vyrobený prototyp KOPR; 
Termín do 30.04.2020 
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Etapa č. 5: 
- Podnikové zkoušky a úprava prototypu po podnikových zkouškách;  
Výstup: Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek KOPR; 
Termín do 31.07.2020 

Etapa č. 6: 
- Kontrolní zkoušky a úprava prototypu po kontrolních zkouškách; 
Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách, upravený prototyp po 

kontrolních zkouškách; 
Termín do 15.09.2020 

Etapa č. 7: 
- Vojskové zkoušky prototypu a úprava prototypu po vojskových zkouškách,; 
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po 

vojskových zkouškách; 
Termín do 30.10.2020 

Etapa č. 8: 
i. Úprava prototypové (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách; 
Výstup: Prototypová (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách; 
Termín do 15.12.2020 

Etapa č. 9: 
- Zpracování návrhu na zavedení do užívání v resortu MO; 
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO; 
Termín do 15.12.2020 

Etapa č. 10: 
i. Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje; 
Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;  
Termín do 21.12.2020 

Etapa č. 11: 
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu; 
Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu;  
Termín do dle plánu zadavatele (2021) 

Etapa č. 12: 
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení; 
Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;  
Termín do dle plánu zadavatele (2021). 

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 

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši   74 029 000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyři 
milionů dvacetděvět tisíc korun českých). 

2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 74 029 000,- Kč (slovy: 
sedmdesátčtyři milionů dvacetděvět tisíc korun českých). 

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

projektu
Příjemce Náklady 2018 2019 2020 Celkem

907 020 8580 VTÚ, s.p.

investiční X X X X

neinvestiční 1 148 64 738 8 143 74 029

Celkem účelová podpora 1 148 64 738 8 143 74 029

Celkem uznané náklady 1 148 64 738 8 143 74 029

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 2020. Období hodnocení
výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2021 do 29. června 2021.

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) zá
Ing. Libor Marčík, tel.:

Článek 6
Právní vztahy

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

Článek 7
Ochrana utajovaných informací

1. Příjemce je povinen 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.“)

2. Příjemce je povinen 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.

3. Příjemce je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli nezpůsobilost
ve vztahu k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí
osvědčení podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál
rezortu Ministerstva obrany.
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4. Příjemce je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně
písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi
nebo ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.

5. Příjemce je povinen umožnit odborným orgánům poskytovatele, resp. Odboru bezpečnosti
MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými
informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů.

6. Příjemce je povinen do 5 pracovních dnů doručit poskytovateli veškeré změny skutečností
uvedených v Dotazníku podnikatele.

7. Příjemce je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo
technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které
u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).

8. Příjemce je povinen 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.).

9. Příjemce má podle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím, které
u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty, 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.

10. Příjemce je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto stanovit
zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

11. Úkoly v oblasti ochrany u k příjemci bude plnit
kpt. Ing. Jiří MRÁKOTA, te VÚ 3068 Opava.

12. Funkci přejímajícího bude plnit Mgr. Pavel CHRENKO, OdOVV OPS SVA 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, které jsou oprávněny jednat jménem poskytovatele, a které jsou
uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Jménem příjemce může činit právní úkony ve všech
záležitostech, týkajících se této Smlouvy pouze osoba, která je oprávněna jednat jménem
příjemce, která je 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 oprávněných jednat jménem poskytovatele nebo příjemce
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.
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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.  

3. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 6 stranách a 5 přílohách  
o 43 stranách, 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. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

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

příloha č. 2 – Návrh projektu obranného vývoje MO ČR,        počet stran:  19 

příloha č. 3 – Takticko technické požadavky - KOPR,                  počet stran:  13 

příloha č. 4 – Katalogizační doložka,          počet stran:    1 

příloha č. 5 – Seznam utajovaných informací        počet listů:     1 

 

V Praze dne: ……………                                         V Praze dne: …………… 

 

Poskytovatel:                   Příjemce: 

---------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 
   Ing. Tomáš DVOŘÁČEK    Mgr. Jiří PROTIVA                

 ředitel             ředitel státního podniku 
                  

Elektronický podpis - 19.9.2018
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Jméno : Ing. Tomáš Dvořáček
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Mgr. Jiří 
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