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DOPLŇUJÍCÍ DOHODA  
(Podpora hraničního výzkumu) 

 
[název právního subjektu, který je hostitelem hlavního výzkumného pracovníka a který jej 
také angažoval] (dále jen „příjemce“), 
 
na straně jedné,  
 
[jméno hlavního výzkumného pracovníka, národnost, pas č. XXX] (dále jen „hlavní výzkumný 
pracovník“), 
 
na straně druhé,  
 
se dohodli na těchto podmínkách a zcela souhlasí s podmínkami vymezenými v grantové 
dohodě (grantová dohoda s ERC č. XXX), které mají v této dohodě totožný význam1. 
 
 

1.  Oblast působnosti dohody  
[Tento oddíl by měl obsahovat alespoň toto:] 
 
Tato dohoda určí podmínky provádění projektu „[celý název projektu]“ (dále jen „projekt“) 
a příslušná práva a povinnosti hlavního výzkumného pracovníka a příjemce. Ustanovení této 
doplňující dohody, která nejsou v souladu s grantovou dohodou, jsou považována za neplatná. 
 
 
 
 
 
 

2. Práva a povinnosti příjemce  
[Tento oddíl by měl obsahovat alespoň toto:] 
 
Příjemce: 
 

1. podpoří hlavního výzkumného pracovníka při řízení týmu a poskytne hlavnímu 
výzkumnému pracovníkovi přiměřenou správní pomoc, zejména pokud jde o: 

a. včasnost a srozumitelnost finančních informací, 

b. obecné řízení a vykazování financí, 

c. poradenství v souvislosti s vnitřními strategiemi příjemce a politikami ERC 
nebo Komise, 

d. pořádání schůzek v rámci projektu i o obecnou logistiku projektu. 

                                                 
1 Grantovou dohodou se rozumí dohoda pro granty ERC na podporu hraničního výzkumu včetně příloh uzavřená 
mezi příjemcem a Komisí a podporovaná sedmým rámcovým programem (RP7). 
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2. poskytuje hlavnímu výzkumnému pracovníkovi a členům jeho týmu podporu v oblasti 
výzkumu po celou dobu trvání projektu v souladu s přílohou I, zejména pokud jde 
o infrastrukturu, zařízení, výrobky a jiné služby potřebné k provádění výzkumu,  

 
3. zajistí, že hlavní výzkumný pracovník a členové jeho týmu požívají bez poplatků 

přístupových práv ke stávajícím znalostem a novým znalostem potřebným k jejich 
činnostem v rámci projektu, jak je uvedeno v příloze I, 

4. zaručí hlavnímu výzkumnému pracovníkovi adekvátní smluvní podmínky, zejména 
pokud jde o: 

a. poskytování řádné dovolené, nemocenské a rodičovské dovolené, 

b. normy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

c. obecný systém sociálního zabezpečení, například o práva na důchod, 

6. zajistí hlavnímu výzkumnému pracovníkovi potřebnou vědeckou samostatnost, 
zejména pokud jde o: 

 
a. výběr ostatních členů týmu, jejichž hostitelem je příjemce nebo jiné 

právní subjekty, které je zároveň angažují, v souladu s profily potřebnými 
k provádění výzkumu, včetně řádné inzerce, 

 
b. kontrolu nad rozpočtem, pokud jde o jeho využívání za účelem dosažení 

vědeckých cílů, 
 

c. oprávnění předkládat Komisi vědecké zprávy, 
 

d. oprávnění publikovat jako hlavní autor a přizvat jako spoluautory pouze 
ty, kdo k práci, o které se předkládá zpráva, podstatně přispěli, 

7. informuje hlavního výzkumného pracovníka o jakékoli okolnosti, která ovlivňuje 
provádění projektu nebo potenciálně vede k pozastavení či ukončení grantové dohody, 

8. v závislosti na dodržení použitelného vnitrostátního práva a na souhlasu Komise 
převede celý projekt nebo jeho část i jakékoli předběžné financování grantu, na které 
se nevztahuje uznaný nárok na náklady, na nového příjemce, pokud je hlavní 
výzkumný pracovník rozhodnut převést projekt na tohoto nového příjemce. Příjemce 
předloží platnou žádost o změnu, nebo Komisi v případě námitek proti převodu 
projektu uvědomí. 

 
 
 

3. Práva a povinnosti hlavního výzkumného pracovníka 
[Tento oddíl by měl obsahovat alespoň toto:] 
 
 

Hlavní výzkumný pracovník:  
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1. 
a) podnikne veškeré příslušné kroky k účinnému dohledu nad vědeckotechnickým 

prováděním projektu, 
b) je pověřen předkládáním vědeckých zpráv a účinně přispívá k předkládání zpráv 

o finančním řízení projektu, 
c) včas informuje příjemce o jakékoli události nebo změně okolností, která 

pravděpodobně bude mít účinek na plnění grantové dohody, mj. o: 

- plánovaném převodu projektu na nového příjemce,  

- jakékoli úpravě týkající se informací, které sloužily jako podklad k podpisu 
doplňující dohody uvedené v článku 2 grantové dohody s ERC, 

- jakékoli úpravě, která se týká informací, jež sloužily jako podklad 
k udělení grantu ERC pro hraniční výzkum, 

- jakýchkoli osobních důvodech, které ovlivňují provádění projektu, 
d) dodržuje pravidla důvěrnosti v souladu s článkem II.9 grantové dohody s ERC, 
e) v rámci jakéhokoli šíření, například v souvisejících publikacích nebo jiných médiích, 

poděkuje za podporu grantu ERC pro hraniční výzkum ze strany Společenství 
v souladu s článkem II.12 přílohy II grantové dohody s ERC. 

2. hlavní výzkumný pracovník dodržuje v průběhu projektu i po jeho skončení práva 
duševního vlastnictví příjemce, 

3.  v případě, že se hlavní výzkumný pracovník rozhodne převést projekt na nového příjemce, 
navrhne příjemci, v jakém rozsahu se projekt převede. Také předloží příjemci návrh 
podmínek ujednání o převodu s novým příjemcem, 

4. hlavní výzkumný pracovník poskytne příjemci v případě převodu na nového příjemce 
prohlášení, které podrobně popisuje výsledky výzkumu provedeného do okamžiku 
převedení projektu, a opis tohoto prohlášení předá Komisi.  

 
 
 

4. Důvěrnost, znalosti a práva duševního vlastnictví 
[Tento oddíl by měl obsahovat alespoň toto:] 
 
 
[Tento oddíl by mohl obsahovat další ujednání mezi příjemcem a hlavním výzkumným 
pracovníkem v průběhu činností i později o právech duševního vlastnictví, zejména 
o přístupu ke stávajícím znalostem, využívání nových znalostí, reklamě a důvěrnosti. Měla 
by být slučitelná s ustanoveními uvedenými v příloze II grantové dohody a s pracovními 
podmínkami hlavního výzkumného pracovníka.] 
 
 
 

5. Různé 
[Tento oddíl by měl obsahovat alespoň toto:] 
 
Na tuto dohodu se použije právo [název země]. Všechny spory, které vyplynou z této dohody, 
jsou urovnány v [název země].  
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Tato dohoda je vyhotovena ve třech exemplářích, přičemž jeden je pro hlavního výzkumného 
pracovníka, jeden pro příjemce a další pro Komisi. 
 
 
 

6. Přílohy 
 
Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této dohody: 
 
Grantová dohoda s ERC č. XXX, která mj. obsahuje: 

• přílohu I (popis práce) 
• přílohu II (všeobecné podmínky ERC) 

 
 
 
 
Vyhotoveno v [název místa] ve třech prvopisech v angličtině 
 
Za příjemce       
 
 
Podpis právního zástupce    Podpis hlavního výzkumného pracovníka 
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