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1. Úvod 

Účelem této příručky je pomoci Vám s přípravou úspěšné projektové žádosti a usnadnit Vám orientaci ve 

správních a finančních pravidlech, jimiž se řídí Komisí zajišťovaný program odborného vzdělávání soudců 

členských států v oblasti unijního práva hospodářské soutěže. 

Jsou v ní rovněž vysvětleny podrobnosti týkající se procesu podávání žádostí a obsahuje pokyny k vyplnění 

formuláře žádosti o grant a příslušných příloh uvedených ve výzvě k podávání návrhů. 

Měli byste si proto tuto příručku pečlivě pročíst ještě předtím, než začnete svou žádost připravovat. 

2. Obecná pravidla grantů na projekt 

2.1. Kdo může podat žádost?  

Komise podporuje projekty, které budou vytvářet přidanou hodnotu na evropské úrovni (viz rovněž oddíl 

2.1 výzvy k podávání návrhů). Měli byste proto před podáním žádosti o grant zvážit, zda by jako zdroj 

financování Vašich projektů nebyly namísto unijních zdrojů vhodnější zdroje vnitrostátní či regionální. 

Podle článku 7 nařízení (EU) č. 1382/2013: 

 

1. Přístup k tomuto programu je otevřen všem orgánům a subjektům, které jsou právně usazeny v: 

a) členských státech; 

b) zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru, v souladu s podmínkami stanovenými v uvedené dohodě; 

c) kandidátských zemích, potenciálních kandidátech a zemích přistupujících k Unii, v souladu s obecnými 

zásadami a obecnými podmínkami stanovenými pro účast těchto zemí na programech Unie zavedených v 

příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích rad přidružení nebo podobných dohodách. 

2. Orgány a subjekty zaměřené na zisk mají přístup k programu pouze ve spojení s neziskovými nebo veřejnými 

organizacemi. 

3. Orgány a subjekty právně usazené v jiných třetích zemích než těch, které se účastní programu v souladu s odst. 

1 písm. b) a c), a zejména v zemích, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, se mohou do akcí v rámci 

programu zapojit na vlastní náklady, pokud to poslouží účelu těchto akcí. 

4. Komise může spolupracovat s mezinárodními organizacemi za podmínek stanovených v příslušném ročním 

pracovním programu. Přístup k programu je otevřen mezinárodním organizacím působícím v oblastech, na něž se 

program vztahuje, v souladu s finančním nařízením a příslušným ročním pracovním programem. 

2.2. Žadatel  

Žadatel či „předkladatel“ se může rozhodnout sestavit tým partnerů. V závislosti na míře účasti těchto 

partnerů budou označeni za spolupříjemce či přidružené partnery. 

Žadatel je odpovědný za vytvoření plánu a vývoj projektu a za podání žádosti. Žadatel bude odpovídat 

rovněž za celkové řízení projektu, koordinaci úkolů, spolupráci s Komisí a správu rozpočtu. Žadatel bude 

pro Komisi jediným kontaktním místem a bude odpovídat za veškerou komunikaci mezi Komisí a všemi 

partnery zapojenými do tohoto projektu. 
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Žadatel bude jednat jako koordinátor a v případě, že bude vybrán, jako příjemce, který podepíše grantovou 

dohodu. Tímto aktem přijímá právní a finanční odpovědnost za to, že projekt bude realizován v souladu s 

ustanoveními grantové dohody. 

Je-li uzavírána grantová dohoda s větším počtem příjemců, musí tuto grantovou dohodu podepsat buď 

všichni příjemci, nebo jeden z příjemců jménem všech spolupříjemců. Učinit tak může ale teprve poté, co 

od těchto spolupříjemců obdrží potřebnou plnou moc k jejich právnímu zastupování. Tato plná moc se 

označuje jako „mandát“. Veškeré grantové prostředky budou převedeny na účet za tímto účelem určeného 

příjemce, který bude odpovědný za přidělení prostředků spolupříjemcům projektu. 

Žadatel bude rovněž odpovědný za podávání veškerých zpráv o projektu po dobu jeho trvání a bude 

sestavovat konečnou finanční závěrku a zprávy podle požadavků Komise vyjma případu, kdy finančním 

řízením projektu pověří jinou organizaci, která bude jednat jako koordinátor. 

Jednotlivá kritéria způsobilosti žadatelů jsou uvedena ve výzvě. 

2.3. Partneři a další zúčastněné organizace 

2.3.1. Spolupříjemci 

Spolupříjemci musí být právně registrováni v některé ze zemí, které jsou v době podání žádosti způsobilé k 

financování. 

Spolupříjemci jsou organizace a instituce, které ve spolupráci s žadatelem o grant jakožto koordinátorem 

pomáhají při vytváření koncepce a při realizaci projektových činností, sdílejí příslušné úkoly a finanční 

závazky. Žadatel a všichni spolupříjemci budou smluvními stranami grantové dohody uzavřené s větším 

počtem příjemců a mají společnou právní a finanční odpovědnost za řádnou a včasnou realizaci projektu. 

Náklady spolupříjemce jsou způsobilé k financování (viz oddíl 5) podle týchž pravidel, jaká platí pro 

náklady žadatele. 

Žadatel nicméně vždy bude pro Komisi jediným kontaktním místem a je odpovědný za podávání zpráv 

podle požadavků Komise. 

Na doložení své účasti v projektu jsou spolupříjemci povinni podepsat při podávání žádosti prohlášení o 

záměru. Musí vyplnit a podepsat příslušný formulář v dokumentaci žádosti (formulář prohlášení partnera). 

Spolupříjemci mohou rovněž podepsat mandát, kterým udělí žadateli plnou moc za účelem uzavření 

grantové dohody s Komisí a přijetí grantové platby v případě, že jejich projekt bude vybrán. Alternativní 

možnost je taková, že grantovou dohodu podepíší všichni spolupříjemci, přijímat platby od Komise však 

bude moci pouze jeden z nich. 

 

Všichni spolupříjemci jsou společně a nerozdílně odpovědní za to, že projekt bude realizován v souladu s 

ustanoveními grantové dohody. Z této společné právní a finanční odpovědnosti za projekt vyplývá také to, 

že organizace se spolu musí dohodnout na způsobu spolupráce. K tomu dochází zpravidla formou dohody 

o partnerství, která se vztahuje na konkrétní projekt. Do této dohody o partnerství Komise nijak 

nezasahuje a není ani jejím účastníkem. Komise respektuje různé způsoby řízení organizací, trvá však na 

tom, že ustanovení této dohody nesmí být diskriminační a musí být v souladu s požadavky vnitrostátních 

právních předpisů a s grantovou dohodou, jíž se projekt řídí. Je třeba upozornit, že v případě nesrovnalostí 

má grantová dohoda přednost před jakoukoli jinou dohodou uzavřenou mezi členy partnerství. 
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UPOZORNĚNÍ: Jelikož všichni spolupříjemci mají společnou právní a finanční odpovědnost, musí některé 

přílohy, které jsou součástí formuláře žádosti, předkládat každý spolupříjemce zvlášť. Bližší údaje k těmto 

přílohám jsou uvedeny v kontrolním seznamu pro žadatele. 

2.3.2. Přidružení partneři 

Třetí strany, které buď nesplňují kritéria pro žadatele či spolupříjemce, nebo nebudou vykazovat žádné 

náklady, mají možnost účastnit se projektu jako přidružení partneři. 

Přidruženými partnery mohou být například organizace ze zemí, které sice nejsou způsobilé k financování, 

ale jejich účast na projektu je odůvodněná, nebo organizace, které budou provádět činnosti, jež s daným 

projektem přímo souvisejí, avšak bez finančních důsledků (například budou žadateli poskytovat podporu v 

podobě zajišťování kontaktů či bezplatného propůjčení vlastních prostor). 

Budou-li s jejich účastí na projektu spojeny nějaké náklady (například na cesty a pobyt), musí tyto náklady 

vykázat žadatel nebo spolupříjemce. 

Přidružení partneři mohou na projekt poskytnout finanční příspěvek. Tato skutečnost musí být uvedena 

v žádosti.
1
 

Přidružení partneři jsou povinni podepsat při podávání žádosti prohlášení o záměru. Přeje-li si přidružený 

partner projekt spolufinancovat, měla by výše tohoto finančního příspěvku být uvedena v prohlášení o 

záměru a zohledněna v předběžném rozpočtu. 

Za činnost přidružených partnerů jsou odpovědní žadatel a spolupříjemci, neboť účast přidružených 

partnerů je součástí návrhu projektu a posléze i podmínek grantové dohody. 

2.4. Jaký druh projektů může Komise financovat? 

Komise každoročně v návaznosti na vyhlášení výzvy k podávání návrhů financuje značný počet projektů. 

V rámci programu odborného vzdělávání soudců členských států v oblasti unijního práva hospodářské 

soutěže budou financovány projekty, které odpovídají cílům a prioritám uvedeným ve výzvě k podávání 

návrhů. Měli byste si proto jednotlivé informace uvedené ve výzvě velmi pečlivě pročíst, abyste správně 

porozuměli tomu, které oblasti jsou pro Komisi předmětem zájmu. 

Podat lze pouze jednu žádost o grant na jeden projekt a tuto žádost musí podat žadatel. Každá 

organizace může podat žádosti na větší počet projektů s tím, že tyto žádosti bude Komise posuzovat 

samostatně. Neexistuje žádné omezení, které by organizacím vystupujícím v úloze partnerů či žadatelů 

znemožňovalo účastnit se více projektů, o jejichž financování bylo požádáno v rámci téže výzvy. 

Před podáním žádosti by se žadatel i každá partnerská organizace měli vždy seznámit s tím, co bylo v dané 

oblasti již vykonáno a jaký je v této oblasti současný stav poznání, aby byli schopni vytvořit projekt, který 

bude inovativní a bude mít přidanou hodnotu. Projekty, které pouze reprodukují projekty předchozí nebo 

nezohledňují současné poznatky, získají od Komise nízké bodové ohodnocení. 

                                                 
1
 Tato částka se může v průběhu realizace projektu měnit, každé její snížení nebo zvýšení však bude mít vliv na 

celkovou výši příspěvku poskytovaného Komisí. 
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Granty mohou být přiděleny na podporu opatření přijatých orgány za účelem posilování soudní 

spolupráce nebo zajišťování odborného vzdělávání soudců členských států v oblasti unijního práva 

hospodářské soutěže a vytváření příznivých podmínek pro jejich vzájemnou spolupráci. Mezi tato 

opatření může například patřit: 

 pořádání konferencí, seminářů, symposií či schůzek zaměřených na problematiku unijního 

práva hospodářské soutěže a určených soudcům členských států, 

 krátkodobé či dlouhodobé odborné vzdělávání v oblasti unijního práva hospodářské 

soutěže v rámci studijních programů (úvodních i pokročilých) pro soudce členských států 

či soudní zaměstnance, 

 výměnné programy pro soudce různé státní příslušnosti, 

  spolupráce mezi soudními orgány nebo jinými veřejnými či soukromými orgány 

odpovědnými za prosazování a sledování řádného uplatňování unijního práva hospodářské 

soutěže ze strany soudců členských států, včetně vytváření nebo správy sítí či databází. 

PLATÍ PRO VÝZVY VYHLÁŠENÉ V LETECH 2014–2020. 

 

3. Finanční aspekty financování poskytovaného Komisí  

3.1. Pravidla financování grantů 

Financování projektu je založeno na zásadě spolufinancování. Granty poskytnuté v rámci tohoto programu 

nesmějí pokrývat veškeré náklady na projekt. 

Finanční příspěvek EU nesmí překročit 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt (viz oddíl 5). 
 

Minimálně 20 % celkových způsobilých nákladů musí proto hradit žadatel a/nebo spolupříjemci a 

přidružení partneři. Tento příspěvek nesmí pocházet z rozpočtu EU. 

Výše spolufinancování musí být uvedena ve formuláři žádosti o grant a ve všech příslušných přílohách 

(rozpočtový formulář, prohlášení o záměru atd.). Prostředky, které do projektu vkládá žadatel, musí mít 

žadatel na svém bankovním účtu a uvolnění veškerých prostředků, které přislíbil spolupříjemce či 

přidružený partner, musí být podmíněno tím, že Komise příslušný grant udělí. Existují-li nějaké další 

podmínky, je příspěvek považován za nezajištěný. V případě spolufinancování z prostředků veřejných 

orgánů je nicméně jako dodatečná podmínka povolen soulad s příslušnými vnitrostátními předpisy. 

Příspěvky ve formě věcného plnění je možné uvést v příslušném oddíle rozpočtového formuláře, 

nepovažují se však pro účely financování za „způsobilé náklady“ a nelze je přijmout ani jako 

spolufinancování, nespadají-li do kategorie uvedené v 7. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 1382/2013, 

který zní: „Unie by měla usnadnit vzdělávací činnosti zaměřené na provádění práva Unie tím, že platy 

účastnících se soudců a soudních zaměstnanců vyplácené orgány členských států bude považovat za 

způsobilé náklady nebo za spolufinancování formou věcných příspěvků, v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen ,finanční nařízení‘).“
2
 

Pokud Komise přidělí částku nižší, než je částka požadovaná žadatelem, je žadatel povinen zajistit 

                                                 
2 Platí pouze pro výzvy vyhlášené počínaje rokem 2014. 
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potřebné doplňující financování nebo snížit celkové náklady na projekt. 

Granty Komise jsou přidělovány pouze pro nekomerční účely a projekty musí být zcela neziskové. Veškeré 

zisky budou odečteny z konečné částky vyplacené Evropskou komisí. Na granty, jejichž hodnota je 

60 000 EUR nebo méně, se podmínka neziskovosti nevztahuje. 

Dokumentace žádosti by měla obsahovat odhad rozpočtu v eurech, jehož příjmy a výdaje jsou v rovnováze. 

 

Rozpočtové náklady by měly být uváděny bez DPH vyjma organizace, které nemají nárok na vrácení DPH 

z projektových nákladů, jež jim vzniknou v souvislosti s nákupem zboží a služeb. DPH hrazená veřejnými 

orgány je způsobilá k financování v případě, že činnost nespadá do rámce běžných činností příslušného 

veřejného orgánu. 

 

Obecně platí, že realizace vybraných projektů bude zahájena hned poté, co obě straně podepíší grantovou 

dohodu. Způsobilé k financování jsou pouze náklady, které vzniknou počínaje datem zahájení projektu. 

Náklady, které vzniknou před tímto datem, způsobilé nejsou. 

Komise není oprávněna proplácet náklady vzniklé v zemích, které nejsou způsobilé. Informace o tom, které 

země jsou způsobilé, si můžete ověřit ve výzvě k podávání návrhů. 

 

Podrobná pravidla způsobilosti nákladů jsou uvedena v oddíle 5 této příručky. 

 

3.2. Platební postupy 

Prostředky financování jsou zpravidla poskytnuty ve dvou splátkách: 

- platba předběžného financování, která může být poskytnuta až do výše 50 % přiděleného grantu. 

V příslušných případech bude tato částka vyplacena poté, co obě strany podepíší grantovou dohodu, 

a to do třiceti kalendářních dnů od doručení žádosti o platbu předběžného financování Komisi.
3
 Po 

marném uplynutí této lhůty má žadatel nárok na vyplacení úroků, které se vypočítají a generují 

automaticky jako samostatná platba, 

- konečná platba, tj. výplata zbývající části přiděleného grantu. Tato částka bude vyplacena poté, co 

Komise obdrží a schválí závěrečnou zprávu
4
 i žádost o konečnou platbu.

5
 

Je ovšem třeba upozornit, že Komise může na základě individuálního posouzení rizik: 

- snížit procentuální podíl předběžného financování, 
- stanovit, že platba bude provedena až v průběhu realizace projektu, nebo 

- požadovat od žadatele další finanční záruky ke krytí platby předběžného financování až do uvolnění 

konečné platby. 

V příslušných případech budou tyto dodatečné podmínky sděleny žadateli zároveň s oznámením o přidělení 

                                                 
3 Žádost o platbu předběžného financování musí být zaslána poštou a opatřena datem a podpisem a musí obsahovat odkaz na 

číslo grantové dohody a číslo HT. Žádost o platbu předběžného financování musí být jasně formulována spolu s uvedením 

celkové výše požadované částky v eurech. 
4 Závěrečná zpráva je považována za úplnou, obsahuje-li všechny požadavky uvedené v přílohách ke grantové dohodě. 
5 Žádost o konečnou platbu musí být zaslána poštou a opatřena datem a podpisem a musí obsahovat odkaz na číslo grantové 

dohody a číslo HT. Žádost o konečnou platbu musí být jasně formulována spolu s uvedením celkové výše požadované částky 

v EUR. 
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grantu a budou rovněž uvedeny v grantové dohodě. 

Konečná výše grantu v žádném případě nemůže překročit maximální částku uvedenou v grantové dohodě. 

V okamžiku vyplacení zbývající částky přiděleného grantu musí být konečná částka úměrná výši 

způsobilých nákladů na projekt. Ukáže-li se, že celková výše způsobilých nákladů je nižší než celková výše 

odhadovaných nákladů, bude tato částka snížena. 

Konečnou výši grantu může Komise snížit rovněž proto, aby zajistila, že celkový výnos projektu 

nepřekročí celkové projektové náklady. 

Částky splatné v rámci konečné platby vyplatí Komise ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů od doručení 

úplné závěrečné zprávy a žádosti o konečnou platbu. Po marném uplynutí této lhůty mají žadatelé nárok na 

vyplacení úroků. Tento nárok se vztahuje pouze na platné a úplné žádosti o platbu. 
 
4. Vypracování žádosti 
 

4.1. Způsob a jazyk podání  

Žádosti musí být podávány na standardním formuláři a doplněny o požadované přílohy uvedené v části F 

formuláře žádosti. 

Veškeré podklady musí být přehledně seřazeny a očíslovány pomocí titulních stran příloh, které jsou 

součástí dokumentace žádosti. 

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na této internetové stránce: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Žádosti musí být podány písemně a zaslány poštou. Žádosti podané jiným způsobem nebudou přijaty. 

Žádosti či přílohy zaslané elektronickou poštou nebo faxem nebudou přijaty.  

Dotazy ohledně výzvy k podávání návrhů lze posílat na tuto e-mailovou adresu: COMP-TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu. 

Žádosti musí být úplné (musí k nim být přiloženy všechny dokumenty uvedené v příloze „Kontrolní 

seznam pro žadatele“, která je součástí dokumentace žádosti) a opatřené podpisem a datem. Žádost 

musí být podána ve dvojím vyhotovení (jedna podepsaná vytištěná kopie a jedna kopie v elektronické 

podobě – buď na USB nebo CD), a to poštou, expresní kurýrní službou nebo osobně (rozhodující je 

poštovní razítko nebo potvrzení expresní kurýrní služby o převzetí zásilky). Žádosti či přílohy poslané 

elektronickou poštou nebo faxem nebudou přijaty. 

Žádost musí být podepsána osobou, která je oprávněna provádět jménem žadatele závazné právní úkony. 

Žádosti včetně všech příloh lze podávat v kterémkoliv z úředních jazyků Evropské unie, upřednostňuje 

se však angličtina. Žádosti podané v jiném než anglickém jazyce musí obsahovat anglické shrnutí (část 

B.2 formuláře žádosti). 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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4.2. Dokumentace žádosti 
Dokumentaci žádosti tvoří formulář žádosti (části A–F) a jeho přílohy (přílohy 1–14). 

4.3. Formulář žádosti 
Formulář žádosti je dokument aplikace Microsoft Word (.doc), v němž by měly být uvedeny klíčové 

informace o žadateli, projektu a případném partnerství (jednom či více). 

Formulář žádosti obsahuje na začátku název projektu a menší pole vyhrazené pro potvrzení o převzetí, 

které vyplní Evropská komise. 

Formulář žádosti a přílohy byste si měli pečlivě pročíst. 

4.3.1. Žadatel – část A 

Uveďte údaje o žadateli (viz bod 2.2). 

Veškerá komunikace či korespondence týkající se projektu bude probíhat s osobou uvedenou v poli 

„Kontaktní osoba“, přičemž zde uvedené kontaktní údaje budou uvedeny i v grantové dohodě. Vezměte 

prosím na vědomí, že Komise v zájmu efektivity ocení, pokud veškerá komunikace mezi ní a kontaktní 

osobou bude moci probíhat v angličtině. Kontaktní adresa se může lišit od oficiální adresy žadatele. 

Uveďte jméno a funkci osoby, jež v organizaci disponuje podpisovým právem, a formulář podepište a 

opatřete datem a razítkem. Tato osoba by měla být pověřena prováděním finančně a právně závazných 

úkonů jménem žadatele. Vezměte prosím v úvahu, že Komise si může vyžádat stejnopis tohoto pověření. 

Je-li na navržený projekt přidělen grant, Komise vypracuje grantovou dohodu na jméno osoby uvedené v 

tomto oddíle, není-li oznámeno jinak. 

Pověřuje-li žadatel finančním řízením projektu jinou organizaci (viz bod 2.2), uveďte informace o 

koordinující organizaci. 

4.3.2. Plán projektu – část B 

4.3.2.1. Všeobecné informace – část B.1 

V této části je uvedena základní charakteristika činností, které budou v rámci projektu prováděny. Komise 

z tohoto dokumentu získá podrobné informace o projektu, jako jsou jeho název, navrhované činnosti, cíle, 

priority, počet partnerů, délka atd. Tento dokument bude hlavním východiskem hodnocení Vaší žádosti. 

Svůj projekt označte konkrétním názvem, který vystihuje navrhované činnosti. V názvu projektu prosím 

nepoužívejte název grantového programu. 

V poli „Název“ musí být uveden úplný název projektu. Zkrácený název lze uvést v poli „Zkratka / 

zkrácený název“. 

Vaše odpovědi by měly být co nejpodrobnější a nejkonkrétnější a neměly by obsahovat informace, které 

nejsou důležité, například informace o předchozích projektech, činnostech, jimiž se Vaše organizace 

obvykle zabývá, či jakékoli jiné informace, které se Vašeho návrhu přímo netýkají. 
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Zde je třeba uvést (v případě nutnosti odhadovaný) počet a státní příslušnost partnerů, účastníků a 

mluvčích. Tyto počty budou představovat referenční hodnotu pro všechny další kroky celého procesu, 

včetně prověření způsobilosti Vašeho návrhu, odborného hodnocení návrhu a případně též hodnocení 

prováděného v závěru projektu, aby se zjistilo, zda bylo dosaženo projektových cílů. 

Projekty nesmějí trvat déle než dva roky (24 měsíců). Při plánování svého projektu byste měli vzít tuto 

okolnost v úvahu a v souladu s tím naplánovat svou činnost. 

Uveďte, kdy hodláte zahájit realizaci navrženého projektu. Pro účely plánování byste měli vzít v úvahu, že 

hodnocení návrhů trvá přibližně tři měsíce od data uzávěrky pro podávání žádostí. Při plánování svých 

činností berte v úvahu rovněž okolnost, že grantové dohody se podepisují obvykle 6–9 měsíců po termínu 

ukončení výzvy k podávání návrhů. 

DŮLEŽITÉ: Podáte-li návrh, jehož realizace byla zahájena nebo ukončena před datem uzávěrky, bude Váš 

návrh zamítnut, protože finanční prostředky EU nelze poskytovat zpětně. 

Částky uvedené v tomto oddíle by se měly shodovat s částkami uvedenými v předběžném rozpočtu – tj. v 

příloze 3 formuláře žádosti –, a proto doporučujeme, abyste tato pole vyplňovali až poté, co dokončíte 

odhad rozpočtu. 

4.3.2.2. Shrnutí – část B.2 

Na základě shrnutí musí čtenář jasně porozumět cílům návrhu (kdo, co, kde, kdy, jak, proč) a pochopit, jak 

návrh splňuje cíle uvedené ve výzvě k podávání návrhů, v jejímž rámci je předkládán. Musí v něm být 

vyložena rovněž náplň a činnosti realizované za účelem dosažení těchto cílů. Žadatel by zde měl také 

vyložit, v čem je projekt inovativní a jakým způsobem bude čerpat ze stávajících znalostí a vytvářet 

přidanou hodnotu na evropské úrovni. 

Nezapomeňte, že odborníci, kteří budou Váš návrh hodnotit, nevědí, kdo jste, co jste v minulosti dělali a 

jaké jsou konkrétní vzdělávací potřeby soudců ve Vaší zemi. Snažte se svůj návrh vyložit co možná 

nejjasněji a nejúplněji a vyzdvihněte při tom jeho zvláštní kvality. 

Některé další klíčové informace, jako jsou očekávané výsledky, tržní strategie atd., budete muset uvést v 

oddíle C, a proto se snažte tyto informace v tomto oddílu neopakovat. Tento oddíl bude spolu s oddílem C 

„vizitkou“ Vašeho projektu a poslouží pro účely zveřejňování a šíření informací o Vašem projektu v 

případě, že na něj bude poskytnut grant. 

Shrnutí projektu může mít rozsah maximálně jedné strany a musí být v angličtině. 

Přiložte také (v příloze 9) životopisy, k nimž se bude přihlížet při hodnocení návrhu z hlediska toho, jestli 

splňuje kritéria pro výběr, na jejichž základě se posuzuje provozní a odborná způsobilost projektu. 

Přiloženy by měly být aktualizované životopisy hlavních členů týmu, tzn. koordinátora/vedoucího projektu, 

osoby odpovědné za finanční správu a hlavních odborníků. 

Komise důrazně doporučuje, aby tyto životopisy byly upraveny podle formátu Europass CV, organizace 

nicméně mohou tyto životopisy překládat i v jakémkoli jiném formátu. Všechny životopisy by měly být 

dostatečně podrobné, aby podle nich Komise mohla posoudit, je-li dotyčná osoba kvalifikovaná pro 

navrhovanou funkci a zda má s daným předmětem výuky dostatečné zkušenosti. 
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Šablonu pro životopisy ve formátu Europass CV si lze stáhnout na této internetové stránce: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Další projekty přímo související s tímto návrhem – část B.3 

Zde prosím vypište všechny evropské granty (na provozní náklady i na projekt) a zakázky, které žadatel, 

spolupříjemci a kterákoli z organizací vystupujících v úloze přidruženého partnera získali během 

předchozích tří let. 

Uveďte, jakou úlohu plnila v těchto projektech Vaše organizace (jestli byla organizací žadatelskou nebo 

partnerskou). 

Pokud po předložení této žádosti podáte nějakou další žádost o financování u jiného orgánu či agentury EU 

nebo pokud nějaký jiný orgán či agentura EU takové financování schválí, musíte o tom neprodleně 

informovat GŘ pro hospodářskou soutěž. 

4.3.3. Odůvodnění, dopady a výsledky projektu – část C 

4.3.3.1. Odůvodnění návrhu – část C.1 

V tomto oddíle je Vaším úkolem objasnit požadavky, cíl a očekávané dopady projektu a také to, proč je 

důležité, aby Váš návrh Komise vybrala. 

Vyložte zde také svou marketingovou strategii. (Například jak chcete přilákat účastníky? Máte strategickou 

metodiku? Máte relevantní seznamy kontaktů?). 

4.3.3.2. Výsledky a dopady – část C.2 

Zde byste měli podrobně vyložit očekávané výsledky projektu, výstupy a přínosy a strategii jejich šíření. 

Uvedena by tu měla být také Vaše strategie realizace výsledků, která může být vyložena rovněž v oddíle E 

(viz bod 4.3.5). Počítejte s tím, že hodnotitelé budou na základě tohoto oddílu posuzovat Váš projekt podle 

toho, jak vyhovuje kritériím „šíření a udržitelnosti“, jejichž splnění je podmínkou přidělení grantu. Snažte 

se, aby Vámi uvedené informace o výstupu, kterého chcete docílit, a jeho trvalých dopadech byly vyloženy 

jasně a v úplnosti. 

4.3.4. Partneři – část D 

4.3.4.1. Informace o partnerech – část D.1 

V tomto oddíle formuláře žádosti byste měli uvést základní informace týkající se všech partnerů 

podílejících se na realizaci projektu (včetně žadatelské organizace a všech spolupříjemců). Tento seznam 

partnerů by měl být rovněž součástí finančního plánu a rozpisu předběžného rozpočtu (příloha 3 

dokumentace žádosti). 

4.3.4.1. Charakteristika partnerství – část D.2 

Zde uveďte doplňující informace o partnerských organizacích a jejich úloze v rámci projektu (kdo je kdo a 

kdo co dělá). Dbejte prosím na to, aby organizace byly uvedeny v témže pořadí jako v tabulce D.1. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.5. Organizace a řízení projektu – část E 

4.3.5.1. Pracovní plán a harmonogram realizace – část E.1 

Tato část formuláře žádosti o grant Vám umožňuje přiblížit aspekty projektu, k nimž jste se nemohli 

konkrétně vyjádřit v oddíle B, které jsou nicméně důležité pro úspěšné provádění jakéhokoli projektu či 

pracovní činnosti. Měli byste zde vyložit svůj pracovní plán a rozložit jej do jednotlivých kroků. 

Žadatel by měl uvést celkovou délku projektu, potřebný počet pracovníků a předpokládané pracovní 

metody.
6
 Závěrem je třeba vysvětlit strategii šíření výsledků projektu a plán řízení kvality projektu. 

Tato poslední část umožní hodnotitelům Komise posoudit, jaká je pravděpodobnost, že výstupy (či dopady) 

projektu budou mít trvalý vliv i po skončení smlouvy. 

Nesnažte se projekt popisovat znovu, a spíše se snažte stručně odpovědět na jednotlivé otázky. 

4.3.6. Přílohy – část F 

Všechny nezbytné přílohy jsou uvedeny v části F formuláře žádosti. Tyto soubory musíte vyplnit a přiložit 

k formuláři žádosti v jejich původním formátu (dokumenty aplikací Excel a Word), tedy v elektronické 

podobě, a navíc v podobě tištěné, je-li vyžadován i podepsaný originál verze. 

PŘÍLOHA 1. Kontrolní seznam pro žadatele 

Kontrolní seznam Vám slouží jako pomůcka při vyplňování žádosti. Až budete se svou žádostí hotovi, 

můžete tento seznam vyplnit a podepsat, pokud Vaše žádost obsahuje vše potřebné. 

PŘÍLOHA 2. Elektronická kopie celé žádosti 

Aby byla podávaná žádost úplná, musí k ní žadatel přiložit rovněž elektronickou kopii formuláře žádosti o 

grant včetně všech vyplněných příloh. Elektronická kopie musí odpovídat originálu (tzn., že tato 

elektronická verze musí obsahovat originály dokumentů opatřené potřebným razítkem, datem a podpisem). 

Pro zajištění úplnosti elektronické verze důrazně doporučujeme, abyste ji vyhotovili teprve ve chvíli, kdy 

jste vyplnili celý formulář žádosti včetně příloh a máte je přichystány k předložení. 

 

PŘÍLOHA 3. Finanční plán a rozpis předběžného rozpočtu 

 
V tomto oddíle formuláře žádosti o grant byste měli předložit odhad projektového rozpočtu, rozdělený 
podle jednotlivých kategorií nákladů a příjmů. 

Zde uvedený celkový odhad rozpočtu by se měl shodovat s odhadem rozpočtu uvedeným v oddíle B.1 

formuláře žádosti („Plán projektu“). 

Veškeré částky by měly být uvedeny v eurech a na dvě desetinná místa. 

Finanční plán a rozpis předběžného rozpočtu by měly obsahovat konkrétní a jasné finanční informace, 

které usnadní hodnocení vašeho návrhu. Vzhledem k tomu, že hodnotitelé budou číst obojí společně s 

                                                 
6
 Práce na částečný/plný úvazek, práce vykonávaná na dálku/na pracovišti, schůzky/semináře atd. 
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formulářem žádosti o grant a ostatními přílohami, pamatujte na to, že nesrovnalosti mezi těmito formuláři, 

ať už by se týkaly plánování akce (např. počtu nebo místa schůzek atd.), nebo pojmů, které používáte k 

popisu jednotlivých aktivit, budou hodnoceny nepříznivě. 

Finanční plán a rozpis předběžného rozpočtu je dokument ve formátu aplikace Excel, který má sloužit po 

celou dobu trvání projektu (tj. jak ve fázi žádosti, hodnocení a výběru projektu, tak při sestavování 

závěrečné zprávy). Pro usnadnění případných oprav musí Vaše elektronická kopie žádosti obsahovat 

excelovou verzi (nikoli naskenovanou). 

 
Na tomto listu by měly být uvedeny veškeré podrobně rozepsané náklady nezbytné k realizaci projektu. 

Kromě toho by měl tento list obsahovat také veškeré zdroje příjmů projektu (finanční prostředky), a to jak 

příspěvky ze strany příjemců grantu (žadatele a všech spolupříjemců), tak příspěvky poskytnuté kteroukoli 

další třetí stranou (spolufinancujícími organizacemi a přidruženými partnery). 

 
Finanční plán a rozpis předběžného rozpočtu tvoří 15 pracovních listů: 

 finanční plán (souhrn předběžného rozpočtu), 

 část A.a) – pracovníci podle kategorií, 

 část A.b) – cestovní a pobytové náklady pracovníků podílejících se na provozních činnostech, 

 část A.c) – cestovní a pobytové náklady mluvčích; cestovní a pobytové náklady účastníků, 

 část A.d) – náklady na stravu / občerstvení pracovníků podílejících se na provozních činnostech, 
účastníků, mluvčích a tlumočníků, 

 A.e) – náklady na tlumočníky, 

 A.f) – náklady na vybavení, pozemky a nemovitý majetek, 

 A.g) – náklady na spotřební zboží a zásoby, 

 A.h) – náklady na publikace a zprávy, 

 A.i) – jiné přímé náklady, 

 A.j) – obecné provozní náklady, 

 příspěvky ve formě věcného plnění, 

 příjmová tabulka (další příspěvky), 

 podpis, 

 kategorie pracovníků. 

 

Předběžný rozpočet bude přijat a hodnocen pod podmínkou, že: 

 je použita standardní šablona, 

 vyplněné pracovní listy obsahují podrobný rozpis odhadovaných projektových nákladů v eurech. 
 

PŘÍLOHA 4. Finanční identifikační list 

 
Zde prosím uveďte údaje o svém bankovním účtu, který má být používán pro účely tohoto projektu v 
případě, že bude vybrán, a vyplňte všechna příslušná pole: 

 

 oficiální název příjemce, který bude koordinátorem projektu (tento údaj by se měl shodovat s údajem 

uvedeným v části A formuláře žádosti), 
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 oficiální adresa žadatelské organizace, která bude koordinátorem projektu, 

 bankovní údaje příjemce nebo spolupříjemce určeného k přijímání plateb (zpravidla žadatel) v případě 

grantové dohody uzavřené s větším počtem příjemců, 

 razítko a datum banky NEBO prohlášení banky, ve kterém je jasně uveden kód IBAN, kód BIC a název 

banky. 

 

  PŘÍLOHA 5. Formulář právního subjektu 

 

Upozorňujeme, že je třeba poskytnout informace zvlášť o žadateli a každém případném spolupříjemci a 

vyplnit za každého samostatný formulář. V případě přidružených partnerů to není nutné. Tyto informace by 

měly zahrnovat: 

 oficiální název příjemce (tento údaj by se měl shodovat s údajem uvedeným v části A formuláře žádosti) 

či spolupříjemce, 

 oficiální adresa příjemce či spolupříjemce. 

 

PŘÍLOHA 6. Čestné prohlášení žadatele (kritéria pro vyloučení a prohlášení o střetu 

zájmů) 

 

Žadatelé musí podepsat prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení pouze tehdy, je-li hodnota 

požadovaného grantu rovna 60 000 EUR nebo vyšší. Z prohlášení by mělo být zřejmé, že žadatelé mají 

stabilní finanční zdroje dostatečné k tomu, aby byli schopni vykonávat činnost po celou dobu trvání 

projektu, a že souhlasí se svou spoluúčastí na jeho financování. 

 

PŘÍLOHA 7. Doložení právního statusu 

 

Níže uvedené dokumenty je nutno předložit pouze za žadatele a spolupříjemce, za přidružené partnery se 

předkládat nemusí. Komise přijímá pouze kopie úředních dokumentů. Tyto dokumenty jsou nezbytnou 

podmínkou registrace příjemce v účetním systému Komise, budou však použity i během prověřování 

způsobilosti žadatele. 
 

Příloha 7 se nepředkládá v případě, že žadatelem je orgán veřejné správy (například ministerstvo, orgán 

veřejné správy na místní, regionální, celostátní či federální úrovni, městský úřad či jiný veřejný orgán) 

nebo vysoká škola. Tyto subjekty by nicméně měly být připraveny příslušnou dokumentaci Komisi 

poskytnout na požádání. 

 

V závislosti na právním statusu žadatelské organizace mohou být požadovány tyto dokumenty: 

 

V případě soukromých subjektů: 

1. stanovy sdružení či organizace; 

2. doklad o právní registraci organizace: kopii jakéhokoli úředního dokumentu (např. výpisu z 

Úředního věstníku, vnitrostátního obchodního rejstříku atd.), v němž je uveden oficiální název a 

adresa sídla (ústředí) organizace a registrační číslo vydané vnitrostátními orgány; 

3. případně též kopii dokladu o registraci k DPH, není-li identifikační číslo pro účely DPH uvedeno 
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ve výše zmíněných úředních dokumentech. 

 

V případě veřejných orgánů: 

  1. kopii usnesení, zákona, vyhlášky, rozhodnutí či jakéhokoli jiného úředního dokumentu 

dokládajícího zřízení organizace; 

  2. případně stanovy organizace; 

  3. má-li organizace přiděleno identifikační číslo pro účely DPH, kopii dokladu o registraci k DPH. 

 

PŘÍLOHA 8. Posouzení finanční způsobilosti 
 

Je-li celková požadovaná výše grantu nižší než 60 000 EUR, musí žadatel pouze učinit čestné 

prohlášení o tom, že má dostatečnou finanční způsobilost k realizaci projektu. 

 

Je-li celková požadovaná výše grantu rovna 60 000 EUR nebo vyšší, musí žadatel prokázat svou 

finanční způsobilost tím, že předloží oficiální roční účetní závěrky (rozvahu a/nebo výkaz zisků a 

ztrát) za poslední uzavřený rok. U nově vzniklých organizací lze tyto doklady nahradit 

podnikatelským záměrem. 

 

Příloha 8 se nepředkládá v případě, že žadatelem je orgán veřejné správy (například 

ministerstvo, orgán veřejné správy na místní, regionální, celostátní či federální úrovni, 

městský úřad či jiný veřejný orgán) nebo vysoká škola. 
 

PŘÍLOHA 9. Posouzení provozní způsobilosti 

 

Zde prosím uveďte informace o projektech, které jste realizovali v minulosti. Pokud jste je již 

vyjmenovali v části B.3 formuláře žádosti o grant, můžete na tomto místě připojit doplňující 

dokumenty a jakékoli další informace. 

 

Je-li celková požadovaná výše grantu nižší než 60 000 EUR, musíte sepsat pouze čestné 

prohlášení o tom, že máte dostatečnou provozní způsobilost k provedení projektu. 

 

PŘÍLOHA 10. Platové zařazení pracovníků 

 

Platové zařazení pracovníků lze doložit například formou výplatních pásek. 

Denní mzda Vašich pracovníků by neměla překročit maximální způsobilé denní sazby pro náklady na 

zaměstnance. 

 

PŘÍLOHA 11. Formulář prohlášení partnera či partnerů 
 

Zde se uvádějí případná prohlášení o záměru partnerských organizací, která dokládají jejich účast 

v projektu. Je-li Vaše partnerská organizace spolupříjemcem (2.3.1) a bude vykazovat náklady 

(uvedené ve vašem rozpočtu), připojte také kopie přílohy 6 a 7. 

 

PŘÍLOHA 12. Výslovný závazek žadatele k převzetí odpovědnosti za financování 

 

V příslušných případech zde učiňte výslovný závazek, že převezmete odpovědnost za financování, 

pokud by je ostatní strany nebyly schopny zajistit. Tento dokument může mít formu prohlášení. 

 

http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445
http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445
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PŘÍLOHA 13. Potvrzení o DPH 

 

Předložte úřední doklad, v němž je uvedeno Vaše identifikační číslo pro účely DPH, popřípadě doklad o 

osvobození od daně. Od roku 2014 se tento doklad předkládá pouze jako podkladový dokument k 

příloze 5. 

 

 

 
5. Způsobilost nákladů – jaké druhy nákladů budou akceptovány 
 
Náklady jsou způsobilé k financování tehdy, pokud příjemci grantu skutečně vznikly a splňují všechna tato 

kritéria: 

 vznikly v době trvání projektu nebo pracovního programu, s výjimkou nákladů souvisejících se 

závěrečnými zprávami a osvědčeními o auditu. 

Upozorňujeme, že období způsobilosti nákladů začíná k datu, které je uvedeno v grantové dohodě 

nebo v rozhodnutí o udělení grantu. 

Je-li příjemce schopen prokázat, že projekt je třeba zahájit před podepsáním dohody, mohou mu 

být náklady uznány ještě před udělením grantu. Období způsobilosti nemůže za žádných okolností 

začít před datem podání žádosti o grant (viz oddíl 4.3.2.1), 

 jsou uvedeny v odhadovaném rozpočtu projektu nebo pracovního programu (příloha III), 

 jsou vynaloženy v souvislosti s projektem popsaným v příloze I a jsou k jeho provedení nezbytné, 

 lze je identifikovat a ověřit, a zejména jsou zaznamenány v účetních záznamech příjemce a 

stanoveny v souladu s platnými účetními standardy země, ve které je příjemce usazen, a v souladu s 

běžnou praxí účtování nákladů příjemce, 

 splňují požadavky platných právních předpisů v daňové a sociální oblasti, 

 jde o přiměřené a odůvodněné náklady, které splňují požadavky řádného finančního řízení, zejména 

požadavky hospodárnosti a efektivnosti. 

Vnitřní účetní a auditní postupy příjemce musí umožňovat přímé sesouhlasení nákladů a příjmů 

nahlášených v souvislosti s akcí či projektem s příslušnou účetní závěrkou a účetními doklady. 

5.1. Způsobilé přímé náklady 

Následující přímé náklady jsou způsobilé k financování, splňují-li kritéria definovaná v předchozí části 

oddílu 5. 

Způsobilé přímé náklady na projekt či pracovní program jsou náklady, které splňují výše uvedené 

podmínky způsobilosti a lze je ztotožnit s konkrétními náklady přímo souvisejícími s realizací projektu 

nebo pracovního programu, takže je lze s tímto projektem nebo pracovním programem přímo spojovat. 

Jedná se například o: 
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- náklady na pracovníky zaměstnané příjemcem, aby vykonávali práci na projektu (na základě 

smlouvy nebo rovnocenného jmenovacího aktu). Tyto náklady zahrnují skutečné platy, příspěvky 

na sociální zabezpečení a další mandatorní náklady zahrnuté v odměně, a to za předpokladu, že 

jsou tyto náklady v souladu s žadatelovou obvyklou politikou odměňování. Tyto náklady mohou 

zahrnovat také dodatečné odměny včetně peněžitých plnění na základě doplňkových smluv bez 

ohledu na povahu těchto smluv, a to za předpokladu, že jsou vypláceny jednotně za tutéž 

požadovanou práci nebo odbornou činnost a nezávisle na použitém zdroji financování. 

Náklady na fyzické osoby, které vykonávají pracovní činnost na základě smlouvy s příjemcem, jež 

není smlouvou pracovní, mohou být podle výše uvedeného přizpůsobeny nákladům na 

zaměstnance za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 

i) fyzická osoba vykonává pracovní činnost dle pokynů příjemce a v jeho prostorách, není-li 

na základě její dohody s příjemcem stanoveno jinak; 

ii) výsledek práce náleží příjemci a 

iii)  výše nákladů se výrazně neliší od výše nákladů na zaměstnance plnící podobné úkoly na 

základě pracovní smlouvy s příjemcem, 

- náklady na zaměstnance vnitrostátních správních orgánů, pokud jsou spojeny s náklady na činnost, 

kterou by příslušný orgán veřejné moci nevykonával, kdyby se dotčený projekt nerealizoval, 

- cestovní a pobytové náklady (například v souvislosti s konáním setkání, popř. zahajovacích 

schůzek, konferencí atd.), pokud takové náklady odpovídají běžné praxi příjemce a nepřekračují 

Komisí stanovené příslušné jednotkové náklady, 

- náklady na odpisy vybavení (nového i použitého): Komise může vzít v úvahu pouze tu část odpisu 

vybavení, která se vztahuje k době trvání akce či projektu a k míře jeho skutečného využití pro 

účely projektu. Způsobilé jsou rovněž náklady na pronájem nebo leasing vybavení nebo jiného 

majetku za podmínky, že tyto náklady nejsou vyšší než náklady na odpisy podobného vybavení 

nebo majetku a nezahrnují žádné finanční odměny. 

Ve výjimečných případech, kdy je to odůvodněno charakterem projektu a okolnostmi používání 

příslušného vybavení či majetku, může být na základě zvláštních podmínek (viz šablonu grantové 

dohody) stanoveno, že náklady na nákup vybavení mohou být proplaceny v plné výši, 

- náklady na spotřební zboží a zásoby, je-li možné tyto náklady identifikovat a přidělit na projekt, 

- náklady přímo vyplývající z požadavků na provádění projektu (šíření informací, konkrétní 

hodnocení projektu, překlady, reprodukce). 

Další ustanovení a informace jsou uvedeny v článku II.19.2 šablony grantové dohody. 

5.2. Způsobilé nepřímé (režijní) náklady   

„Nepřímé náklady“ na projekt jsou náklady, které s prováděním daného projektu přímo nesouvisejí, takže 

na něj nemohou být přímo přiděleny. Nesmí zahrnovat žádné náklady, které byly určeny nebo prohlášeny za 

způsobilé přímé náklady. 
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V rámci nepřímých nákladů lze vykázat paušální částku až do výše 7 % celkových přímých způsobilých 

nákladů na projekt. Tato částka představuje obecné administrativní výdaje příjemce, které lze v rámci 

daného projektu vyúčtovat. 

Do nepřímých nákladů nelze zahrnout náklady uvedené v jiné rozpočtové položce. 

Upozorňujeme, že pokud Vaše organizace čerpá grant na provozní náklady, nepřímé náklady nejsou 

způsobilé k financování z grantů přidělených na konkrétní projekty. 

5.3. Nezpůsobilé náklady 

Níže uvedený seznam je minimální referenční seznam, a nestanoví-li základní akt jinak, musí být 

dodržován v celém svém rozsahu: 

– výnosy z kapitálu, 

– dluhy a poplatky za dluhovou službu, 

– rezervy na krytí ztrát či závazků, 

– náklady na převody z účtu Komise účtované bankou příjemce, 

– dlužné úroky, 

– pochybné pohledávky, 

– kurzové ztráty, 

– náklady vykazované příjemcem v rámci jiného projektu, na který byl poskytnut grant financovaný 

z rozpočtu Unie (včetně grantů udělených členským státem, ale financovaných z rozpočtu Unie a 

včetně grantů udělených jinými orgány než Komisí za účelem plnění rozpočtu Unie); způsobilé 

k financování nejsou zejména nepřímé náklady v rámci grantu na projekt uděleného příjemci, který 

již čerpá grant na provozní náklady financovaný v daném období z rozpočtu EU, 

– odečitatelná DPH, 

– příspěvky ve formě věcného plnění, 

– nepřiměřené nebo neuvážené výdaje, 

– cestovní a pobytové náklady úředníků EU. 

 

6. Podrobná pravidla týkající se způsobilých nákladů 

Níže jsou podrobně vyložena pravidla způsobilosti pro každou kategorii nákladů, které mohou být uvedeny 

v rámci rozpočtu pro daný projekt. Dbejte prosím na to, aby náklady, které vykazujete, byly s těmito 

pravidly v souladu, protože v opačném případě je Komise může zamítnout. 
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6.1. Způsobilé přímé náklady – finanční plán a rozpis předběžného rozpočtu 

6.1.1. Náklady na zaměstnance (část A.a) 

6.1.1.1 Obecné zásady 

 

Za účelem zajištění úspěšného plnění úkolů souvisejících s projektovými činnostmi by měly mít projekt 

přiděleny odpovídající lidské zdroje. 

 

Náklady na zaměstnance se účtují podle skutečného času věnovaného práci na projektu. Vypočítají se na 

základě skutečného hrubého platu nebo mzdy s povinnými sociálními odvody a veškerými dalšími 

mandatorními výdaji tvořícími součást odměny. Doba, kterou jednotliví členové projektového týmu práci 

na projektu věnují, musí být pravidelně zaznamenávána v podepsaných pracovních výkazech nebo v 

odpovídajícím systému zaznamenávání pracovní doby, který zavedl a ověřil zaměstnavatel. 

Výše platů musí být přiměřená a v souladu s Vaší obvyklou mzdovou politikou. Denní mzda Vašich 

pracovníků by neměla překročit maximální způsobilé denní sazby pro náklady na zaměstnance. 
 

Mzdy (odměny) dočasných i smluvních pracovníků lze v této kategorii nákladů vykazovat v případě, že 

dotyčná osoba pracuje pro příjemce a/nebo spolupříjemce na základě smlouvy či individuální 

subdodavatelské smlouvy, v níž jsou tyto osoby výslovně uvedeny do vztahu s projektem, a za 

předpokladu, že takový postup je v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. 

 

Při vyplňování údajů o nákladech na zaměstnance ve finančním plánu a v rozpisu předběžného 

rozpočtu je třeba uvést přinejmenším tyto informace: 

- jméno člena projektového týmu (je-li známo), 

- jeho úlohu v projektu, 

- pracovní zařazení tohoto člena projektového týmu: zda bude přijat konkrétně pro tento 

projekt, nebo je v organizaci již nyní zaměstnán, je-li to osoba samostatně výdělečně 

činná, jestli bude v rámci projektu pracovat na částečný nebo na plný úvazek atd. 

 
6.1.1.2 Náklady na stálé zaměstnance organizací veřejného sektoru 

V tomto oddíle se uvádějí náklady na stálé zaměstnance organizací veřejného sektoru. Nevztahuje se na 

náklady na zaměstnance vysokých škol bez ohledu na jejich pracovní zařazení. 

Náklady na platy stálých zaměstnanců organizací veřejného sektoru lze financovat z grantu, pouze pokud 

se týkají činností realizovaných v rámci projektu, které by příslušný veřejný orgán neprováděl, kdyby 

projekt nebyl realizován. Tyto činnosti musí pro tuto organizaci představovat dodatečné náklady. 

 

Náklady na platy stálých zaměstnanců organizací veřejného sektoru jsou pro účely financování způsobilé 

pouze v těchto případech: 

a) Odměňování přesčasové práce 

Odměnu vyplacenou stálým zaměstnancům organizace veřejného sektoru za přesčasové / dodatečně 

odpracované hodiny lze považovat za způsobilé náklady pouze tehdy, pokud byla vyplacena formou 

peněžitých náhrad, s tou podmínkou, že dotyčný člen projektového týmu byl k účasti na projektu vyslán 

nebo přidělen v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy. 

Při vyplňování údajů o tomto druhu nákladů na zaměstnance ve finančním plánu a v rozpisu 

http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445
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předběžného rozpočtu je třeba uvést přinejmenším tyto informace: 

- klíčové slovo „přesčas“, 

- jméno zaměstnance, 

- celkový počet hodin přesčasu, které si splnění úkolů spojených s projektem vyžádá, 

- jednotkovou sazbu (výši hodinové mzdy). Odhad přesčasové jednotkové sazby se 

provede na základě celkové výše odměny za běžnou pracovní dobu, která se zvýší o 

peněžitou náhradu za přesčasovou práci, a tato hodnota se vydělí celkovým počtem 
pracovních hodin (součtem hodin běžné pracovní doby a hodin přesčasové práce). 

b) Náklady spojené s nahrazením pracovníka při jeho obvyklých úkolech 

Náklady na stálé zaměstnance organizací veřejného sektoru lze považovat za způsobilé k financování v 

plné výši tehdy, když je dotyčná osoba v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy vyslána nebo 

přidělena k plnění úkolů přímo souvisejících s prováděním projektu a zároveň je na její pracovní místo 

přijata jiná osoba, aby po dobu trvání projektu plnila její obvyklé úkoly. 

Při vyplňování údajů o tomto druhu nákladů na zaměstnance v předběžném rozpočtu je třeba uvést 

přinejmenším tyto informace: 

- klíčové slovo „nahrazení“, 

- jméno zaměstnance, 
- jeho úlohu v projektu. 

c) Jiné náklady na stálé zaměstnance organizací veřejného sektoru 

S výjimkou případů spadajících do výše uvedených kategorií a) a b) budou náklady na stálé zaměstnance 

organizací veřejného sektoru považovány za způsobilé k financování pouze ve výši nutné ke 

spolufinancování projektu. Celková výše nákladů na stálé zaměstnance organizací veřejného sektoru však 

nesmí být v žádném případě vyšší než celková výše spolufinancování zajištěného žadatelem, 

spolupříjemci, přidruženými partnery a třetími stranami. Komise před udělením grantu zajistí zachování 

této horní hranice a výši příslušných nákladů může odpovídajícím způsobem snížit. 

Při vyplňování údajů o tomto druhu nákladů na zaměstnance v předběžném rozpočtu je třeba uvést 

přinejmenším tyto informace: 

- klíčové slovo „hrazeno spolufinancováním“, 

- jméno zaměstnance, 

- jeho úlohu v projektu. 

 

Upozorňujeme, že pokud ve finančním plánu a rozpisu předběžného rozpočtu nebude jednoznačně 

uvedeno, do které z uvedených kategorií a), b) nebo c) náklady na stálé zaměstnance organizací veřejného 

sektoru spadají, budou automaticky považovány za náklady spadající do kategorie c). 

6.1.2. Cestovní náklady (části A.b a A.c) a pobytové náklady (část A.d) 

K financování z prostředků EU jsou způsobilé pouze cestovní náklady přímo související s projektem a 

týkající se konkrétních akcí, které lze jasně identifikovat. Souvislost s projektem je nutno dokládat u všech 

cest, které vedou mimo sídelní místa žadatele a spolupříjemců. Výše cestovních nákladů by měla odpovídat 

Vaší obvyklé praxi a neměla by překračovat jednotkové náklady doporučené Komisí. 

Příjemci jsou povinni používat nejméně nákladné dopravní prostředky a měli by se snažit využívat co 

nejvýhodnějších cen jízdného. 

Proplácení nákladů dle jednotkových nákladů 
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Při účtování nákladů spojených s ubytováním a stravováním mohou příjemci využívat pevně stanovených 

paušálních denních sazeb, které jsou uvedeny ve výzvě k podávání návrhů. Tato pevně stanovená paušální 

denní sazba vychází z výše nákladů na ubytování a pobyt proplácených pracovníkům Komise vysílaným na 

služební cesty. Na půldenní semináře se vztahuje 50% denní sazba. Jednotkové náklady se proplácejí 

zpravidla přímo účastníkům. 

 

Komise ve snaze předcházet možnosti zneužívání důrazně doporučuje nepoužívat žádný jiný systém 

proplácení pobytových nákladů. Je-li nicméně možno prokázat, že takový systém oficiálně existoval již v 

době před udělením grantu, může být v dané zemi používán v mezích, které jsou stanoveny v příručce 

Komise
7
. Pobytové náklady by se neměly proplácet v hotovosti (nýbrž bankovním převodem), výjimkou 

jsou pouze případy, kdy lze prostřednictvím náležitých účetních dokladů prokázat, že tyto platby jsou 

vedeny v oficiálním účetnictví příjemce grantu. 

 

Proplácení nákladů dle jejich aktuální výše 

Pobytové náklady (ubytování, strava, doprava v oblasti, kde se koná návštěva, a ostatní výdaje) jsou 

způsobilé k proplacení až do výše skutečně vynaložené částky. Je proto velmi důležité uchovávat veškeré 

doklady, které si Komise může před provedením konečné platby vyžádat. Podmínkou uznání způsobilosti 

těchto nákladů k jejich proplacení je jejich přiměřená výše vzhledem k místním cenám a jejich výlučná 

spojitost s projektem. Je-li účastníkům nabídnuto veřejné stravování (např. hotelové snídaně, obědy a 

večeře během akcí), náklady na základě denní sazby budou považovány za nezpůsobilé nebo budou 

odečteny od vykázaných nákladů. 

Zamítnuty budou veškeré cestovní náklady, které nevznikly v zemích způsobilých k účasti na této výzvě 

k podávání návrhů. 

Při vyplňování údajů o cestovních nákladech ve finančním plánu a v rozpisu předběžného rozpočtu 

je třeba uvést místo zahájení a ukončení cesty, počet cestujících osob a v případě, že jsou již známa, i jejich 

jména či státní příslušnost a důvod cesty (např. druhé projektové setkání, studijní cesta atd.) a výši těchto 

nákladů je třeba stanovit za použití vhodné referenční sazby (tržní ceny nebo jednotkových nákladů). 

Při vyplňování údajů o pobytových nákladech ve finančním plánu a v rozpisu předběžného rozpočtu 

je třeba uvést ve shodě s údaji o cestovních nákladech místo pobytu, počet osob, kterým budou proplaceny 

pobytové náklady, a v případě, že jsou již známa, i jejich jména a důvod cesty (např. druhé projektové 

setkání, studijní cesta atd.). 

Cestovní a pobytové náklady účastníků, mluvčích a tlumočníků by měly být uvedeny v části A.c. 

 6.1.3. Náklady na tlumočníky a mluvčí (část A.e) 

Náklady na tlumočníky a mluvčí by měly být rozepsány podle jednotlivých osob. Doklady o těchto 

nákladech je nutno předložit v době ukončení projektu se smlouvami, v nichž je uveden přesný počet 

odpracovaných hodin a vyplacené částky. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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6.1.4. Vybavení (část A.f) 

6.1.4.1 Vybavení (nové i použité): 

Náklady na odpisy stávajícího vybavení jsou v zásadě považovány za součást nepřímých projektových 

nákladů. Pokud ovšem žadatel nebo spolupříjemce nějaké vybavení zakoupí (počítač, audiovizuální 

zařízení atd.) přímo pro účely daného projektu, může si je účtovat jako přímé náklady, přičemž je nutno: 

- srovnat ceny různých dodavatelů a zjistit, kdo nabízí nejlepší poměr hodnoty a ceny (zohlednění 

ceny a kvality), 

- účtovat pouze náklady na vybavení, které bylo zakoupeno nebo pronajato během období 

způsobilosti, ve výši, která odpovídá míře a délce jeho používání během tohoto období, 

- vzít na vědomí, že pro účely financování budou za způsobilé považovány pouze náklady odepsané 

v souladu s vnitrostátními pravidly pro odepisování nákladů, 

- zakoupené vybavení zaevidovat v organizaci, ve které je umístěno, a zajistit, aby bylo označeno 

inventárním číslem. 

Vyplňujete-li ve finančním plánu a v rozpisu předběžného rozpočtu náklady na vybavení, je 

třeba uvést druh vybavení, které bude třeba zakoupit, a celkovou kupní cenu. Jako 

projektové náklady můžete nicméně účtovat pouze odpisovou hodnotu daného vybavení. 

Zároveň byste měli objasnit přímou spojitost s prováděním projektu. Pokud cena 

zakoupeného hardwaru přesahuje 1 000 EUR za položku, uveďte prosím odpisovou sazbu. 

Příklad použití pravidel EU pro odepisování hodnoty vybavení: 

Celková hodnota zakoupeného vybavení: 1 000 EUR  
Předpokládaná životnost: tři roky (36 měsíců) 
Přípustná výše měsíčního odpisu bude činit 1 000 EUR / 36 = 27,78 EUR.  
Doba trvání způsobilosti nákladů v grantové dohodě: 1. září 2014 – 31. srpna 2016 (24 měsíců) 
Datum nákupu (= datum fakturace): 30. března 2015 
Doba používání tohoto vybavení pro účely projektu tak bude nejvýše 17 měsíců. 
Za předpokladu, že toto vybavení bude pro účely projektu používáno polovinu této doby, bude míra 
jeho využití 50 %. 

 
Celková splatná částka, kterou lze v rámci grantu odepsat, je potom následující: 

(27,78 EUR x 17 měsíců) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Pozemky a nemovitý majetek 

Náklady na zakoupení pozemků a nemovitého majetku nejsou pro účely financování způsobilé. 

Náklady na pronájem prostor se obvykle považují za nepřímé projektové náklady. Je-li však pronájem 

určitých prostor přímo a výlučně vázán na realizaci projektu (například pronájem místnosti pro konferenci), 

lze tyto náklady uznat jako přímé. 

 

Při vyplňování údajů o nákladech na pozemky a nemovitý majetek ve finančním plánu a v rozpisu 

předběžného rozpočtu je třeba uvést dobu trvání pronájmu (v měsících/dnech) a pro výpočet nákladů použít 

odpovídající jednotkovou sazbu. Zároveň byste měli objasnit přímou spojitost s prováděním projektu. 
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6.1.5. Spotřební zboží a zásoby (část A.g) 

Náklady na spotřební zboží a zásoby jsou pro účely financování způsobilé za předpokladu, že jsou 

vykazatelné a vynaložené výlučně pro účely projektu. Jako takové je musí být možné identifikovat v 

účetnictví příjemce. Náklady na spotřební zboží a zásoby musí představovat reálné náklady, které jsou 

nezbytné k dosažení výstupů projektu a vztahují se výhradně k projektu. 

Běžné kancelářské potřeby (psací pomůcky, papír, desky, inkoustové náplně, elektřina, telefonní a poštovní 

služby, internetové připojení, programové vybavení počítačů atd.) se považují za nepřímé náklady. 

Při vyplňování údajů o nákladech na spotřební zboží a zásoby ve finančním plánu a v rozpisu předběžného 

rozpočtu byste výši těchto nákladů měli vypočítat pomocí odpovídající jednotkové sazby, nikoli na základě 

jednorázové částky. Zároveň byste měli objasnit přímou spojitost s prováděním projektu. 

 

6.1.6. Další případné přímé náklady (části A.h a A.i) 

6.1.6.1. Náklady na publikace a zprávy (část A.h) 

Publikace, které mají být považovány za způsobilé k financování z prostředků EU, musí být vydány 

konkrétně pro účely daného projektu. 

Zajišťuje-li činnosti spojené s vydáváním publikací, přípravou zpráv a šířením informací subdodavatel, je 

nutno použít níže uvedená pravidla týkající se subdodávek (oddíl 6.3). 

Při vyplňování údajů o těchto nákladech ve finančním plánu a v rozpisu předběžného rozpočtu byste měli 

jasně uvést, o jaký typ publikace či zprávy se jedná, počet stran a počet výtisků. Jako samostatnou položku 

je třeba uvádět překlady, náklady na redakci a tisk atd. U překladů by měly být uvedeny rovněž jazyky, do 

nichž a z nichž byl překlad vyhotoven. 

6.1.6.2. Jiné přímé náklady (část A.i) 

V této položce by měly být uvedeny konkrétní náklady týkající se konferencí a seminářů pořádaných v 

rámci provádění projektu. 

Zajišťuje-li činnosti spojené s konferencemi a semináři subdodavatel, je nutno použít níže uvedená pravidla 

týkající se subdodávek. 

 

Při vyplňování údajů o těchto nákladech ve finančním plánu a v rozpisu předběžného rozpočtu by měly být 

příslušné náklady podrobně rozepsány, například u nákladů na pronájem prostor by měl být uveden počet 
účastníků a počet dní/hodin, na něž byly prostory pronajaty. 

6.1.6.3. Náklady, které nespadají do žádné z ostatních položek 

Náklady, které nespadají do žádné z ostatních položek, lze v rámci této kategorie uplatnit za předpokladu, 

že jsou nezbytné pro řádné provádění činností uvedených v dohodě. Mezi typické výdaje spadající pod tuto 

položku patří: 

- poplatky za finanční služby (poplatky za bankovní záruky a za bankovní transakce; pojištění proti 

riziku kurzovních ztrát uplatnit nelze), 

- náklady na služby spojené se způsobilými náklady a 
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- jiné náklady vyplývající ze závazků vzniklých na základě grantové dohody, které nejsou uvedeny v 

žádné jiné rozpočtové položce (zprávy, překlady, osvědčení o auditu atd.). 

6.2. Způsobilé nepřímé náklady (obecné projektové náklady – část A.j) 

Jedná se o náklady spadající do kategorie výdajů, jež nejsou vykazatelné jako konkrétní přímé náklady. 

Patří mezi ně obecné nepřímé náklady spojené se zaměstnáváním, řízením, ubytováním a přímou či 

nepřímou podporou pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu. 

Typicky se jedná o administrativní a správní poplatky, odpisy budov a stávajícího vybavení, pronájmy, 

náklady na údržbu, telekomunikační a poštovní poplatky, náklady na vytápění, vodné, elektřinu či jiné 

druhy energií, kancelářský nábytek, kancelářské potřeby a pojištění. 

Kromě případů, kdy si to Komise výslovně vyžádá, není k paušálnímu proplácení nepřímých nákladů (až 

do procentuální výše stanovené v grantové dohodě, která může činit maximálně 7 % celkových 

způsobilých přímých nákladů) nutné předkládat účetní doklady. 

Organizace, které získaly grant na provozní náklady financovaný z rozpočtu EU, nemohou 

vykazovat nepřímé náklady ve svém rozpočtu grantu na projekt. 

6.3. Pravidla týkající se subdodávek 

Pověří-li příjemce prováděním projektu na základě smlouvy o subdodávkách externího dodavatele, musí 

přidělit zakázku dodavateli, který nabízí nejlepší poměr hodnoty a ceny, a za podmínek, kdy nedochází ke 

střetu zájmů. 

Je-li hodnota zakázky vyšší než 15 000 EUR, je příjemce povinen vyžádat si konkurenční nabídky 

nejméně od tří potenciálních dodavatelů, aby mohl prokázat, že si vybral nabídku s nejlepším poměrem 

hodnoty a ceny. Musí při tom dodržovat zásady transparentnosti a rovného zacházení s potenciálními 

dodavateli a musí dbát na vyloučení jakéhokoli střetu zájmů. 

 

Pověřit realizací všech projektových činností subdodavatele není přípustné, neboť by to bylo v rozporu 

s myšlenkou partnerství. Žadatel proto nesmí pověřit třetí stranu řízením nebo obecnou správou projektu a 

spolupříjemci nesmějí pověřit třetí stranu vykonáváním všech nebo většiny činností, za něž nesou 

odpovědnost. 

 
Smlouva o subdodávkách by měla obsahovat tyto informace: 

- podrobnosti o poskytované službě a její spojitost s projektem (doporučuje se na projekt výslovně 

odkázat), 

- datum zahájení a skončení platnosti této dohody, 

- cenu, která má být zaplacena (včetně rozpisu a popisu nákladů), 

- harmonogram prací / realizační fáze, 

- platební podmínky (jedna nebo více záloh, splátkový režim atd.), 

- doložky týkající se neplnění nebo opožděného dokončení prací. 

 

Komise NENÍ stranou smlouvy o subdodávkách mezi příjemcem a subdodavatelem / poskytovatelem 

služeb a z této dohody pro ni nevyplývají žádné závazky vůči žádné z těchto stran. Výhradní odpovědnost 

za provádění této dohody a za plnění jejích ustanovení má proto příjemce. Příjemce musí přijmout opatření, 
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která jsou nezbytná k zajištění toho, aby se subdodavatel / poskytovatel služeb na základě dohody tohoto 

druhu vzdal všech svých práv vůči Komisi. 

6.4. Příspěvky ve formě věcného plnění 

Příspěvky ve formě věcného plnění se rozumí nepeněžité vklady, jako jsou: 

- dary spotřebního materiálu (například papíru nebo tiskařské barvy pro publikace), 
- neplacená dobrovolnická práce odvedená soukromým jednotlivcem či společností. 

Příspěvky ve formě věcného plnění nelze započítávat do skutečných projektových výdajů a 

nepředstavují způsobilé náklady. Jsou-li však uvedeny v rozpočtu jako prostředky přispívající k řádnému 

provádění projektu, zavazuje se příjemce k získání těchto příspěvků. 

Komise příspěvky ve formě věcného plnění zohlední při posuzování činností žadatele a partnerských 

organizací a míry jejich zapojení a realizačního úsilí. 

7. Příprava potřebných dokumentů 

Vyplňte všechny příslušné části formuláře žádosti a přílohy a seřaďte je; tím se ujistíte, že Vaše žádost je 

kompletní. 

 

Až budete mít všechny tištěné dokumenty připravené, naskenujte je a uložte na elektronický nosič (USB 

nebo CD). Je-li to možné (např. když není vyžadován podpis), uložte elektronické soubory v jejich 

původním formátu (Excel, Word atd.). 

 

7.1. Změny v žádosti 

Chcete-li svou žádost nebo některou z příloh změnit, můžete tak učinit pouze do data uzávěrky výzvy. 

Všechny nezbytné úpravy proveďte ve formuláři žádosti nebo v příslušném dokumentu či dokumentech a 

do data uzávěrky výzvy nám je pošlete. 

Po provedení všech nezbytných změn přiložte k novému formuláři žádosti opět VŠECHNY požadované 

dokumenty a uložte nové verze (spolu s kopiemi ostatních, nezměněných příloh) na elektronický nosič 

(USB nebo CD). 

Za platnou bude považována a hodnocena bude POUZE poslední verze formuláře žádosti a 

veškerých k němu připojených příloh. Nebudou-li k této poslední verzi přiloženy příslušné dokumenty, 

nebudou tyto dokumenty hodnoceny – na předchozí verze nebude brán při hodnocení zřetel. 

 

 

ŽÁDOST BYSTE NEMĚLI PODÁVAT NA POSLEDNÍ CHVÍLI. 

Termín uzávěrky nebude prodloužen. Žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem nebudou 

považovány za způsobilé. 
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8. Proces výběru 

Vaše žádost projde různými fázemi procesu výběru a hodnocení. V první fázi Komise prověří, zda Vámi 

předložená žádost splňuje všechny formální požadavky (kritéria pro způsobilost uvedená ve výzvě). 

Budete-li v této fázi vyloučeni, obdržíte od Komise dopis s odůvodněním nezpůsobilosti Vaší žádosti. 

Bude-li Vaše žádost způsobilá, bude přijata k dalšímu posouzení a v takovém případě v této fázi žádné 

informace neobdržíte. 

Všechny žádosti, které úspěšně projdou hodnocením formální způsobilosti, budou následně prověřeny z 

hlediska provozní a finanční způsobilosti (kritéria pro výběr uvedená ve výzvě). Hodnotitelé Komise 

budou na základě Vámi předložených dokumentů kontrolovat, zda má Vaše organizace dostatečné 

finanční, technické a profesionální zdroje, které potřebuje k realizaci projektu. 

Počítejte s tím, že v této fázi můžete být vyzváni k předložení doplňujících dokumentů. Budete-li vyloučeni 

z důvodů týkajících se provozní a finanční způsobilosti, pak na rozdíl od fáze hodnocení formální 

způsobilosti obdržíte od Komise dopis se zamítnutím Vašich návrhů teprve na konci celého procesu 

hodnocení, až bude přijato konečné rozhodnutí o přidělení grantů. To znamená, že v této fázi nebudou 

vyrozuměni ani úspěšní ani zamítnutí žadatelé. 

Bude-li Váš návrh splňovat kritéria formální i provozní a finanční způsobilosti, bude předán hodnotitelům, 

kteří podle jednotlivých kritérií pro udělení grantu (uvedených ve výzvě) posoudí jeho přínosy. Na základě 

bodového ohodnocení každého projektu pak bude stanoveno pořadí návrhů. Poté co proběhne hodnocení 

podle kritérií pro udělení, může hodnotící výbor u projektů, které se umístily nejlépe, navrhnout opravy či 

změny rozpočtu. Komise přijme formální rozhodnutí o udělení grantu na základě pořadí projektů a rozešle 

žadatelům dopisy, v nichž jim sdělí výsledky procesu hodnocení. 

 


