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1. ÚČAST SVS 

1. [Unie] [Euratom] provádí část projektu prostřednictvím Společného výzkumného střediska (dále jen 
„SVS“) za těchto podmínek: 

a) Pro účely této grantové dohody se SVS považuje za výzkumnou organizaci. 

b) Pro účely této grantové dohody se SVS považuje za příjemce. Má stejná práva a stejné povinnosti 
jako ostatní příjemci a je členem konsorcia uvedeného v článku 1.1. 

c) Komise uchovává pro SVS částku [uveďte částku] [uveďte částku slovy EUR] EUR z předběžného 
financování uvedeného v článku 6. 

SVS souhlasí s tím, že částku [uveďte částku] ([uveďte částku slovy] EUR) EUR, která odpovídá 
příspěvku příjemců do záručního fondu uvedeného v článku II.20 a představuje [5 %] 
maximálního finančního příspěvku [Unie] [Euratomu] určeného pro SVS, jak je uvedeno v příloze 
I, Komise převádí jeho jménem z této části předběžného financování do záručního fondu. 

d) Kromě dokumentů uvedených v článku II.4 konsorcium určí Komisi výši každé z plateb uvedených 
v článku II.6.b a II.6.c, které má Komise převést na SVS. 

e) Tato grantová dohoda má přednost před jakoukoli dohodou o založení konsorcia podepsanou 
Komisí zastoupenou SVS. 

2. Vztahy mezi GŘ […] a SVS v rámci Komise se řídí správním ujednáním, jak je stanoveno v příloze 
[...] grantové dohody, aniž jsou dotčena práva ostatních příjemců. 

 

2. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE (obecné pravidlo)  

1. Smírčí řízení 

a. Každý spor mezi Komisí (dále jen „strana“) a mezinárodními organizacemi (dále jen „strana“) 
jednajícími jako příjemci (na které se v tomto článku grantové dohody souhrnně odkazuje jako 
na „strany“), který se týká grantové dohody a který není možné vyřešit přátelsky, se postupuje 
smírčímu výboru v souladu s postupem uvedeným níže.  

b. Když oznamující strana uvědomuje druhou stranu o svém záměru uchýlit se ke smírčímu řízení, 
informuje druhou stranu také o svém jmenovaném rozhodci. Druhá strana jmenuje svého 
rozhodce do jednoho měsíce po uvedeném písemném oznámení. 

Tito dva rozhodci na základě společné dohody do tří měsíců od jmenování rozhodce druhé 
strany jmenují třetího rozhodce, který je předsedou smírčího výboru, pokud se obě strany 
nedohodnou na jediném rozhodci.  

c. Do jednoho měsíce od jmenování třetího rozhodce se strany dohodnou na působnosti smírčího 
výboru včetně postupu, kterého se mají držet. 

d. Smírčí řízení se konají v Bruselu. 

e. Smírčí výbor uplatňuje podmínky grantové dohody. Smírčí výbor uvádí v rozhodčím výroku 
podrobné důvody svého rozhodnutí. 

f. Rozhodčí výrok je konečný a závazný pro obě strany, které výslovně souhlasí s tím, že se 
vzdávají jakékoli formy odvolání nebo přezkumu.  

g. Náklady, včetně všech přiměřených poplatků, které vynaložily strany na jakékoli smírčí řízení 
podle této dohody, rozděluje smírčí výbor mezi strany. 
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2. Osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice  

S ohledem na článek II.4.4 je možné, aby osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice, která 
má předložit mezinárodní organizace, mohla být potvrzena jejím autorizovaným vnitřním nebo 
vnějším auditorem v souladu s jejími vnitřními finančními nařízeními a postupy. 

3. Kontroly a audity 

Příslušné orgány Evropské unie zasílají všechny žádosti o kontroly nebo audity podle ustanovení 
článku II.22 generálnímu řediteli mezinárodní organizace.  

Mezinárodní organizace dává na požádání příslušným orgánům Evropské unie k dispozici všechny 
příslušné finanční informace, včetně stavu účtů týkajících se akce, pokud je provádí mezinárodní 
organizace nebo subdodavatel. Ve shodě s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
s finančním nařízením Evropského společenství mohou příslušné orgány Evropské unie rovněž 
provádět kontroly na místě týkající se akce financované Evropskou unií nebo Euratomem. 

Každá kontrola nebo audit se provádí důvěrně. 

4. Rozhodné právo 
Bez ohledu na druhotně použitelné právo uvedené v čl. 9 prvním pododstavci se tato grantová 
dohoda druhotně řídí [právem (doplňte právo členského státu nebo země ESVO).]  
 

5. Výsady a imunity 

Nic v této grantové dohodě se nevykládá jako vzdání se všech výsad nebo imunit udělených [uveďte 
název mezinárodní organizace] na základě ustavujících dokumentů nebo mezinárodního práva. 

 

3.  ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (používat mohou pouze specializované agentury 
a mezinárodní organizace systému OSN, které dodržují finanční a správní rámcovou dohodu OSN–
ES ze dne 29. dubna 2003 (FAFA)) 

1. Urovnání sporu 

Každý spor, který vznikne mezi Komisí a [jméno příjemce], se urovnává v souladu s článkem 14 
finanční a správní rámcové dohody uzavřené mezi Společenstvím zastoupeným Komisí a Organizací 
spojených národů dne 29. dubna 2003 (dále jen „dohoda FAFA“), k níž [jméno příjemce] přistoupil 
dne [datum]. 

2. Osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice, kontrolách a auditech 

Co se týče [jméno příjemce], před touto grantovou dohodou, a zejména před jejími články II.4.4, II.22 
a II.23 má přednost „Dohoda o používání ověřovací doložky u operací řízených Organizací spojených 
národů a financovaných nebo spolufinancovaných Evropským společenstvím“ připojená k dohodě 
FAFA. 

 

[3. Rozhodné právo 
Bez ohledu na druhotně použitelné právo uvedené v čl. 9 prvním pododstavci se tato grantová 
dohoda druhotně řídí právem [doplňte právo členského státu nebo země ESVO] [a případně předpisy 
dotčených mezinárodních organizací, obecnými zásadami práva mezinárodních organizací a pravidly 
obecného mezinárodního práva].]  

4. Výsady a imunity 
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Nic v této grantové dohodě se nevykládá jako vzdání se jakýchkoli výsad nebo imunit udělených 
[uveďte název mezinárodní organizace] na základě ustavujících dokumentů nebo mezinárodního 
práva. 

 

4. KOORDINAČNÍ A PODPŮRNÉ AKCE ZAMĚŘENÉ NA PODPORU VÝZKUMNÝCH ČINNOSTÍ 
S JEDNÍM JEDINÝM PŘÍJEMCEM  

Všechny odkazy na „příjemce“ nebo na „konsorcium“ nebo na „koordinátora“ v této grantové dohodě 
a v jejích přílohách se vykládají jako odkazy na „příjemce“. 

 

5. PŘEZKUM PROJEKTU  

1. Přezkum projektu se provádí [v polovině období] [a/nebo na konci projektu]. 

2. Komise nejméně dva měsíce přede dnem přezkumu v souladu s článkem 8 sdělí konsorciu 
způsoby přezkumu projektu, v případě potřeby včetně schůzky, jejíž zorganizování může 
navrhnout, případně o jejíž zorganizování může požádat konsorcium. [Po každém příjemci Komise 
žádá, aby se této schůzky zúčastnil v souladu s článkem II.3.h.] 

Náklady vynaložené konsorciem ve vztahu k přezkumu projektu jsou způsobilé v rámci činnosti 
uvedené v článku II.16.5. 

3. Přezkum projektu se provádí na základě uspokojivého dokončení požadovaných výstupů, milníků 
uvedených v příloze I a na základě pokroku oznámeného v pravidelné zprávě za uvažované 
období. 

 

6. OPOŽDĚNÉ VYPLACENÍ PŘEDBĚŽNÉHO FINANCOVÁNÍ 

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 6, předběžné financování se vyplácí nejdříve 45 dnů přede dnem 
zahájení projektu. 

 

7. OMEZENÍ SAZEB NÁHRAD U URČITÝCH PŘÍJEMCŮ A URČITÝCH ČINNOSTÍ 

Aniž je dotčen článek II.16, sazba náhrady pro [jména příjemců] týkající se [činností spojených 
s výzkumem a technologickým rozvojem], [a] [demonstrací], [a] [jiných činností] může dosáhnout 
maximální výše [uveďte procentní podíl % (< než procentní podíl uvedený v článku II.16)] 

 

8.  PŘÍJEMCI S PAUŠÁLNÍMI REŽIJNÍMI NÁKLADY, KTERÉ ČINÍ MÉNĚ NEŽ 20 % 

Aniž jsou dotčena ustanovení článků II.15, procentní podíl režijních nákladů pro příjemce [jméno] se 
stanoví na [x<20 %] celkových přímých způsobilých nákladů kromě přímých způsobilých nákladů na 
subdodávky a nákladů na zdroje, které třetí strany daly k dispozici a které se nepoužívají v prostorách 
příjemce. 

 

9. PŘÍJEMCI S NÁKLADY VZNIKLÝMI VE VZTAHU K PROJEKTU, KTEŘÍ NEMAJÍ ŽÁDNÝ PŘÍSPĚVEK 
EU NEBO EURATOMU (např. obvykle ze třetích zemí)  

1. Náklady vynaložené těmito příjemci se neberou v úvahu při určování finančního příspěvku [Unie] 
[Euratomu]:  

  ---[jméno příjemce] 
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2. Na příjemce uvedené v předchozím odstavci se nevztahuje část B přílohy II s výjimkou článku II.23, 
čl. II.25 odst. 2 a čl. II.25 odst. 3, ani jiná ustanovení o financování a platbách uvedená v grantové 
dohodě. Tito příjemci nemusí předkládat zejména zprávy uvedené v čl. II.4 odst. 1 písm. c) a čl. II.4 
odst. 4 a nepodléhají finančním auditům a kontrolám uvedeným v článku II.22. 

3. Při poskytování služeb nebo zdrojů jinému příjemci se na tyto příjemce pohlíží pro účely čl. II.3 
písm. c) a d) jako na třetí stranu. 

 

10.  TŘETÍ STRANY SPOJENÉ S PŘÍJEMCEM [Společné výzkumné jednotky (Unités Mixtes de 
Recherche, unités propres de recherche atd.) EEIG/ seskupení/ přidružení členové] 

1. Tyto třetí strany jsou spojeny s [jméno příjemce]  

 --[název právního subjektu] 

 ---[název právního subjektu] 

2. Tento příjemce může účtovat náklady vynaložené výše uvedenými třetími stranami při provádění 
projektu, a to v souladu s ustanoveními grantové dohody. Tyto příspěvky se nepovažují za příjmy 
projektu.  

Třetí strany určí náklady na projekt obdobně v souladu s ustanoveními části B přílohy II grantové 
dohody. Každá třetí strana účtuje své způsobilé náklady v souladu se zásadami stanovenými 
v článcích II.14 a II.15. Příjemce předkládá Komisi:  

- Jednotlivé finanční výkazy každé třetí strany ve formátu upřesněném ve formuláři C. Tyto náklady 
se nezahrnují do formuláře C příjemce. 

- Osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice každé třetí strany v souladu s příslušnými 
ustanoveními této grantové dohody. 

- Souhrnná finanční zpráva slučující souhrnnou částku způsobilých nákladů, které nesou třetí strany 
a příjemce, jak je uvedeno v jejich jednotlivých finančních výkazech, se připojuje k formuláři C 
příjemce.  

Při předkládání zpráv uvedených v článku II.4 konsorcium zjišťuje provedenou práci a zdroje 
rozmístěné každou třetí stranou, přičemž je spojuje s příslušným příjemcem. 

3. Způsobilost nákladů třetích stran, které si účtuje příjemce, podléhá kontrolám a auditům třetích stran 
v souladu s články II.22 a 23. 

4.  Příjemce si ponechává výlučnou odpovědnost vůči [Unii][Euratomu] a ostatním příjemcům za třetí 
strany, které jsou s ním spojené. Příjemce zajišťuje, aby se třetí strany řídily ustanoveními grantové 
dohody. 
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11.  Pro EU – OZNÁMENÍ KOMISI VYŽADOVANÉ V PŘÍPADĚ ZAMÝŠLENÉHO PŘEVODU VLASTNICTVÍ 
A/NEBO ZAMÝŠLENÉHO UDĚLENÍ VÝHRADNÍ LICENCE 

1. Pokud má příjemce v úmyslu převést vlastnictví nových znalostí nebo udělit výhradní licenci týkající 
se nových znalostí třetí straně usazené ve třetí zemi, která není přidružena k sedmému rámcovému 
programu, během trvání projektu a po dobu X1 let po jeho dokončení, uvědomí Komisi 90 dnů před 
zamýšleným převodem nebo udělením. 

Oznámení se může vztahovat pouze k existujícím a přesně vymezeným novým znalostem. Musí 
obsahovat dostatečně podrobné informace týkající se těchto nových znalostí, zamýšleného 
nabyvatele nebo držitele licence a (možného) využití nových znalostí a možných přístupových práv 
k nim. Dále musí obsahovat odůvodněné posouzení zamýšleného převodu vlastnictví nebo udělení 
licence, pokud jde o jeho dopad na konkurenceschopnost evropského hospodářství, jeho shodu 
s etickými zásadami a jeho důsledky ve vztahu k bezpečnostním kritériím. 

Komise může kdykoli oznámit příjemci, že oznámení není úplné, nebo požádat o další informace. 
K žádnému převodu vlastnictví nebo udělení licence nesmí dojít, dokud Komise nebude mít možnost 
vznést námitky ve lhůtě stanovené v následujícím odstavci. 

2. Komise může vznést námitky proti tomuto zamýšlenému převodu vlastnictví nových znalostí nebo 
udělení výhradní licence k novým znalostem do 60 dnů poté, co obdrží úplné oznámení, nebo 
případně po obdržení požadovaných dodatečných informací, má-li za to, že zamýšlený převod 
vlastnictví nebo udělení licence není v souladu se zájmy rozvoje konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství nebo není slučitelné s etickými zásadami nebo bezpečnostními kritérii. 

V těchto případech k převodu vlastnictví nebo udělení licence nedochází, ledaže by Komise byla 
ujištěna, že budou zavedena přiměřená bezpečnostní opatření, a pokud převod nebo udělení 
písemně schválila. 
 

[Pouze pro grantové dohody pro více příjemců, je-li třeba:  
 3. Bez ohledu na čl. II.27 odst. 4, čl. II.32 odst. 8 a výše uvedený odstavec 2 Komise nevznese námitky 

proti převodu vlastnictví nových znalostí nebo proti udělení výhradní licence k novým znalostem, 
které zamýšlejí příjemci, kteří nedostávají finanční příspěvek Unie, pokud se zamýšlený převod 
vlastnictví nebo udělení licence týkají nových znalostí jimi vytvořených. Na takové zamýšlené 
převody vlastnictví nebo udělení licence se rovněž nevztahuje povinnost oznámení Komisi podle 
výše uvedeného odstavce 1.] 
 

11A  Pro EURATOM – OZNÁMENÍ KOMISI VYŽADOVANÉ V PŘÍPADĚ ZAMÝŠLENÉHO PŘEVODU 
VLASTNICTVÍ A/NEBO ZAMÝŠLENÉHO UDĚLENÍ LICENCE 

1) Pokud má příjemce v úmyslu převést vlastnictví nových znalostí nebo udělit licenci týkající se nových 
znalostí třetí straně usazené ve třetí zemi, která není přidružena k sedmému rámcovému programu 
během trvání projektu a po dobu X1 let po jeho dokončení, uvědomí Komisi 90 dnů před zamýšleným 
převodem nebo udělením. Z tohoto dodatečného požadavku na oznámení se však vyjímají převody 
nebo udělení zamýšlené příjemci, kteří nedostávají finanční příspěvek Euratomu, pokud se převod 
nebo udělení týkají nových znalostí jimi vytvořených. 

Oznámení se může vztahovat pouze k existujícím a přesně vymezeným novým znalostem. Musí 
obsahovat dostatečně podrobné informace týkající se těchto nových znalostí, zamýšleného 
nabyvatele nebo držitele licence a (možného) využití nových znalostí a možných přístupových práv 
k nim. Dále musí obsahovat odůvodněné posouzení zamýšleného převodu nebo udělení, pokud jde 
o dopad na konkurenceschopnost evropského hospodářství, shodu s etickými zásadami a důsledky 

                                                 
1 Určí se podle oblasti výzkumu, cílů a pravděpodobných výsledků projektu. 



Grantová dohoda 7RP – seznam zvláštních ustanovení                                                     Version 8, 14/11/2011 

 9

pro obranné zájmy členských států ve smyslu článku 24 Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii (Euratom). 

Komise může kdykoli oznámit příjemci, že oznámení není úplné, nebo požádat o další informace. 
K žádnému převodu vlastnictví nebo udělení licence nesmí dojít, dokud Komise nebude mít možnost 
vznést námitky ve lhůtě stanovené v následujícím odstavci. 

2) Komise může vznést námitky proti tomuto zamýšlenému převodu vlastnictví nových znalostí nebo 
udělení výlučné licence týkající se nových znalostí do 60 dnů poté, co obdrží úplné oznámení, nebo 
případně po obdržení požadovaných dodatečných informací, má-li za to, že zamýšlený převod nebo 
udělení nejsou v souladu se zájmy rozvoje konkurenceschopnosti evropského hospodářství nebo 
nejsou slučitelné s etickými zásadami nebo obrannými zájmy členských států ve smyslu článku 24 
Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). 

V těchto případech k převodu vlastnictví nebo udělení licence nedochází, ledaže by Komise byla 
ujištěna, že budou zavedena přiměřená bezpečnostní opatření, a pokud převod nebo udělení 
písemně schválila. 

  

12.  ŽÁDNÁ PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO PŘIDRUŽENÉ ČLENY  

Ustanovení čl. II.34 odst. 3 týkající se přístupových práv pro přidružené členy se na tuto grantovou 
dohodu nevztahuje. 

 

13. ETICKÉ ZÁSADY  

1.  Příjemci jednají v souladu s etickým rámcem 7RP, všemi platnými právními předpisy, veškerými 
souvisejícími budoucími právními předpisy a zvláštními programy 7RP „spolupráce“, „myšlenky“, 
„lidé“, „kapacity“ (2007–2013) a „Euratom“ (2007–2011)2. 

2. Příjemci se zavazují, že v rámci tohoto projektu nebudou provádět výzkum týkající se kterékoli 
z těchto činností: 

a) výzkumných činností za účelem klonování lidí k reprodukčním účelům, 

b) výzkumných činností zaměřených na změnu genetického dědictví lidských bytostí, které by mohly 
učinit tyto změny dědičnými, a 

c) výzkumných činností zaměřených na vytvoření lidských embryí výlučně za účelem výzkumu nebo 
získání kmenových buněk, též prostřednictvím přenosu jader somatických buněk. 

 

14.  VÝZKUMNÉ ČINNOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ VYUŽÍVÁNÍ LIDSKÝCH EMBRYÍ A LIDSKÝCH 
EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK  

Příjemci písemně informují Komisi o všech výzkumných činnostech, které mohou zahrnovat využívání 
lidských embryí nebo lidských embryonálních kmenových buněk, ledaže by tato ustanovení v příloze I 
grantové dohody byla výslovně schválena. Tento výzkum se nesmí uskutečnit bez předchozího 
písemného souhlasu Komise. Souhlas Komise podléhá jejím vnitřním postupům. Nebude-li tento výzkum 
schválen, Komise ho nebude financovat jako součást projektu, přičemž může vypovědět grantovou 
dohodu, jestliže projekt nemůže pokračovat bez tohoto výzkumu. 

                                                 
2 Rozhodnutí Rady o zvláštních programech: 2006/971/ES „spolupráce“, 2006/972/ES „myšlenky“, 2006/973/ES „lidé“, 2006/974/ES 
„kapacity“ a 2006/976/Euratom „Euratom“. 
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15.  ETICKÝ PŘEZKUM  

1. Příjemci předkládají Komisi písemné potvrzení o tom, že obdrželi kladná stanoviska od příslušných 
etických výborů a, je-li to na místě, regulativní schválení od příslušných vnitrostátních nebo místních 
orgánů v zemi, v níž se má výzkum provádět, a to před zahájením každého výzkumu schváleného 
Komisí, který vyžaduje tato stanoviska nebo schválení. Komisi se musí předložit rovněž opis 
úředního schválení od příslušných vnitrostátních nebo místních etických výborů.  

 
[2. Příjemci zajišťují, aby v případech, kdy Komise provedla etický přezkum, výzkum prováděný v rámci 

projektu zcela splňoval tyto dodatečné požadavky plynoucí z etického přezkumu: 
 

Volný text s jasnými operativními závěry z etického přezkumu.] 
 

16.  KLINICKÝ VÝZKUM (specifický pro biomedicínský výzkum týkající se lidských bytostí)  

1. Příjemci předkládají Komisi prohlášení potvrzující, že obdrželi kladná stanoviska od příslušných 
etických výborů a případně regulativní schválení od příslušných vnitrostátních orgánů v dotčené zemi 
před zahájením jakéhokoli biomedicínského výzkumu, který se týká lidských bytostí.  

 
2. (Pokud jde o biomedicínský výzkum týkající se lidských bytostí, včetně klinických a jiných pokusů) 

Komise se nikdy nesmí považovat za sponzora klinických hodnocení ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických 
hodnocení humánních léčivých přípravků.  

 
V příloze I se uvádějí jména všech těchto sponzorů.  

 
Co se týče hodnocení nezahrnutých do směrnice 2001/20/ES, v příloze I se uvádí jméno osoby nebo 
organizace, která je odpovědná za zahájení, koordinaci a sledování hodnocení. 

 

17.  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁHRADY ZA PŘÍSTUP K VĚDECKÝM SLUŽBÁM, KTERÉ 
JSOU VOLNĚ DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SDĚLOVACÍ SÍTĚ  

A: A: Povinnosti týkající se provádění 
Příjemce, který zajišťuje přístup k infrastrukturám nebo zařízením, jak je upřesněno v příloze I – 
poskytovatel přístupu – kromě jiných ustanovení této grantové dohody: 

a) zajišťuje bezplatný přístup k vědeckým službám popsaným v příloze I prostřednictvím 
komunikačních sítí; 

b) pravidelně zadává vyhodnocení služeb nabízených vědecké obci externí radě složené 
z mezinárodních odborníků v dané oblasti, které jmenuje konsorcium s písemným souhlasem 
Komise.  

B: Finanční ustanovení 
Finanční podpora [Unie] [Euratomu] na náklady na přístup nepřevyšuje 20 % provozních nákladů 
vynaložených zařízením, které zajišťuje přístup během doby trvání projektu, s výjimkou všech příspěvků 
na kapitálové investice infrastruktury. 
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18.  ČINNOSTI V OBLASTI E-INFRASTRUKTURY 

Definice 
Kromě definic uvedených v článku II.1 se na grantovou dohodu vztahují tyto definice: 
 
Konektivitou se rozumí soubor jednoho nebo více obvodů umožňujících přenos úplných 
obousměrných bitových toků mezi definovanými krajními body, jak je uvedeno v příloze I. 
 
Službami konektivity se rozumí všechny další činnosti předpokládané v článku II.16 za účelem 
zajištění konektivity. 

 
Finanční ustanovení 

Výjimkou z článku II.16 je, že u trvalého poskytování a modernizace požadovaných služeb 
konektivity, jak je uvedené v příloze I, činí maximální sazba náhrady 50 % z celkových způsobilých 
nákladů. 

 

19.  OMEZENÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA INTEGRAČNÍ ČINNOSTI / INFRASTRUKTURY A 
PŘÍPRAVNOU FÁZI 

Náhrada nepřímých nákladů vztahujících se ke koordinačním a podpůrným činnostem, kromě činností 
spojených s řízením těchto činností, je omezena maximálně na 7 % přímých způsobilých nákladů 
vztahujících se k těmto činnostem, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky a nákladů na 
zdroje, které dávají k dispozici třetí strany a které se nepoužívají v prostorách příjemce.   

 

20.  VYPLACENÍ PRVNÍHO PŘEDBĚŽNÉHO FINANCOVÁNÍ (specifické pro GŘ pro energetiku 
a dopravu) 

Aniž je dotčen článek 6, předběžné financování se vyplácí koordinátorovi do 45 dnů po dni, kdy je Komise 
informována o tom, že všichni příjemci uvedení v článku 1.1 přistoupí ke grantové dohodě. 

 

21.  UTAJENÉ ÚDAJE NEBO INFORMACE NEBO NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY3 (specifické pro projekty 
týkající se bezpečnosti) 

K této grantové dohodě se jako k nedílné součásti přílohy I připojuje bezpečnostní list (Security Aspect 
Letter, SAL), pokud se utajené údaje používají jako stávající znalosti, nebo mají být shromážděny jako 
nové znalosti, nebo se skutečně shromažďují jako nové znalosti, případně pokud se pro převoz 
nebezpečných materiálů nebo látek vyžadují vývozní nebo převodní licence4, nebo pokud dané téma 
podléhá zvláštním vnitrostátním nebo evropským zákonným omezením týkajícím se bezpečnosti. 

                                                 
3 „Nebezpečnými látkami“ se rozumí materiály nebo látky citlivé nebo nebezpečné povahy, u nichž by se v případě veřejného odkrytí 
dalo očekávat, že budou představovat riziko nebo nebezpečí pro veřejné zdraví nebo bezpečnost občanů nebo pro životní prostředí, 
případně že by mohly nepříznivě ovlivnit vnitrostátní bezpečnostní zájmy dotčených států nebo představovat jiné riziko, včetně 
nebezpečného zboží s dalekosáhlými následky. Jedná se proto o materiály nebo látky, u kterých manipulace nebo přeprava podléhá 
zvláštním pravidlům o bezpečnosti a ochraně na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni, např. citlivé nebo 
nebezpečné materiály zahrnující biologické, chemické, jaderné, radioaktivní nebo výbušné materiály. 
 
4 „Látkami“ se rozumí chemické prvky a jejich sloučeniny tak, jak se vyskytují v přírodním stavu, případně jak jsou průmyslově 
vyráběny podle směrnice Rady č. 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201–203). 
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22.  ZACHÁZENÍ S DŮVĚRNÝMI, UTAJOVANÝMI ÚDAJI NEBO INFORMACEMI NEBO 

S NEBEZPEČNÝMI MATERIÁLY (specifické pro projekty týkající se bezpečnosti) 
1. Každý příjemce splňuje všechny bezpečnostní požadavky stanovené v bezpečnostním listu (SAL) 

připojeném k příloze I této grantové dohody. V případě, že tuto povinnost nesplní, může Komise 
v souladu s článkem II.38 vypovědět grantovou dohodu nebo ukončit účast příjemců. Tímto 
opatřením nejsou dotčeny jakékoli další právní kroky. 

 
2. Tento SAL je platný po celou dobu trvání projektu.  

 
3. Příjemci této grantové dohody informují prostřednictvím koordinátora Komisi o každé změně 

bezpečnostních požadavků, která vyvstane během provádění projektu. Každá taková změna se 
zapisuje do SAL pomocí dodatku podle pravidel o dodatcích přílohy I. 

 
4. V případech, kdy příjemce nemůže vyhovět zvýšeným bezpečnostním požadavkům, se grantová 

dohoda vypovídá. 

5. Příjemci zajišťují, aby každý subdodavatel nebo jiná třetí strana vyhověli bezpečnostním 
požadavkům stanoveným v SAL.  

 

23.  ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA ROZVÍJENÍ VYSOCE SPOLEHLIVÝCH KAPACIT MAJÍCÍCH DOPAD NA 
BEZPEČNOST EVROPSKÝCH OBČANŮ (specifické pro projekty týkající se bezpečnosti) 

Aniž jsou dotčena ustanovení článku II.16.1, může finanční příspěvek Unie u výzkumu, který souvisí 
s bezpečností, a u činností zaměřených na technologický rozvoj dosáhnout maximální výše 75 % 
celkových způsobilých nákladů u všech příjemců, a to v případě rozvíjení kapacit v oblastech s velmi 
omezenou velikostí trhu a rizikem „selhání trhu“ a u zrychleného rozvoje vybavení v reakci na nové 
hrozby.  
 

24.  OMEZENÉ ŠÍŘENÍ NOVÝCH ZNALOSTÍ NAD RÁMEC KONSORCIA Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ 
(specifické pro projekty týkající se bezpečnosti) 

Veškeré nové znalosti vytvořené během trvání projektu se nerozšiřují do jiných právních subjektů mimo 
stávající konsorcium, pokud se příjemci a Komise nedohodnou jinak.  
 
Toto pravidlo platí také pro přidružené nebo mateřské společnosti. 

 

25. SUBDODÁVKY V GRANTECH PRO PŘEDEM DEFINOVANÉ PŘÍJEMCE5 (specifické pro projekty 
týkající se vesmíru) 

Článek II.7 grantové dohody se nahrazuje tímto:  
 
1.  Subdodavatel je třetí stranou, která uzavřela dohodu o obchodních podmínkách s jedním nebo více 

příjemci, aby prováděla část úkolů vztahujících se k projektu.  
 
 Pokud příjemce uzavře subdodavatelskou smlouvu o provedení některých částí úkolů vztahujících se 

k projektu, je i nadále vázán svými povinnostmi vůči Komisi a ostatním příjemcům podle grantové 
dohody a uchovává si výhradní odpovědnost za provedení projektu a za shodu s ustanoveními 
grantové dohody.  

                                                 
5 Týká se vesmírného výzkumu v případě příjemců uvedených ve zvláštním programu a/nebo pracovním programu „vesmír“ podle 
článku 14 pravidel pro účast (dále jen „předem definovaný příjemce“), kteří žádají o grant v rámci režimu financování pro koordinační 
a podpůrné akce. 
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Ustanovení této grantové dohody platná pro subdodavatele se rovněž používají u externích auditorů, 
kteří osvědčují finanční výkazy nebo metodiku. 

2.  Pokud je pro příjemce nezbytné zadat subdodavateli zakázku na určité části práce, která má být 
provedena, musejí být splněny tyto podmínky:  

- celková výše subdodávek nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých nákladů na projekt; 

- uchýlení se k zadání zakázky subdodavateli musí být řádně odůvodněné a podrobně popsané 
v příloze I s ohledem na povahu projektu a na to, co je nezbytné pro jeho provedení; 

- uchýlení se příjemce k zadání zakázky subdodavateli nesmí mít vliv na práva a povinnosti příjemců, 
pokud jde o stávající a nové znalosti; 

 
- v příloze I musejí být uvedeny úkoly, které se mají zadat subdodavateli, a odhad nákladů. 

3.  Každá subdodávka, u níž se mají náklady nárokovat jako způsobilé náklady, musí být zadána podle 
zásady hospodárnosti (nejlepší poměr ceny a kvality), dále zásady transparentnosti a rovného 
zacházení. Pravidla, jimiž se řídí všechny postupy pro zadávání zakázek subdodavatelům, podléhají 
předchozímu schválení Komisí a tvoří součást přílohy I. 

Kromě toho mohou být akceptovány subdodavatelské smlouvy uzavřené na základě rámcových 
smluv uzavřených mezi příjemcem a subdodavatelem před začátkem projektu v souladu s běžnými 
zásadami řízení příjemce.  

4.  Příjemci mohou využívat externích podpůrných služeb, pokud jde o pomoc s menšími úkoly, které 
nepředstavují samy o sobě úkoly projektu, jak jsou uvedeny v příloze I.  

5.  Komise a Účetní dvůr požívají práva na uplatňování svých pravomocí kontroly nad všemi příjemci 
a subdodavateli, kteří obdrželi finanční prostředky Unie, a to v dokumentech i v daných prostorách. 

26.  ROZŠÍŘENÍ KONSORCIA (specifické pro projekty týkající se vesmíru) 

Aniž jsou dotčeny povinnosti konsorcia uvedené v článku II.35, podléhají pravidla a postupy, jimiž se řídí 
každé vyhlášení soutěže, předchozímu schválení Komisí, které se konzultuje nejméně 90 dnů před 
očekávaným dnem zveřejnění. 

27.  BANKOVNÍ ÚČET SPECIÁLNĚ VYHRAZENÝ PRO PROJEKT (specifické pro projekty týkající 
se bezpečnosti) 

Bankovní účet uvedený v článku 5.3 je speciálně vyhrazen pro projekt. 

28.  PRÁVO NA PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ DAT PRO ÚČELY EVROPSKÉ UNIE (specifické pro projekty 
týkající se vesmíru) 

Unie požívá přístupových práv na informace specificky získané pro projekt a nové znalosti za účelem 
rozvíjení, provádění a sledování politik Unie, které se vztahují k životnímu prostředí a bezpečnosti. Tato 
přístupová práva se udělují bezúplatně. 
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29.  PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA NA NOVÉ ZNALOSTI PRO ÚČELY POLITIKY A PŘEVODU VLASTNICTVÍ 
NOVÝCH ZNALOSTÍ (specifické pro výzkum životního prostředí) 

1. Projekt by měl zajišťovat, aby protokoly a plány pro sběr a uchování dat byly ve shodě s politikou 
Evropské unie v oblasti dat. 

 
2. Instituce a orgány Evropské unie požívají přístupových práv na nové znalosti za účelem rozvíjení, 

provádění a sledování politik na ochranu životního prostředí. Tato přístupová práva udělují dotčení 
příjemci bezúplatně. 

 
3. Pokud dotčený příjemce již nevyužívá ani nepřevádí nové znalosti, informuje o tom Komisi. V tomto 

případě Komise může požádat o převod vlastnictví těchto nových znalostí na Evropskou unii. Tento 
převod se provádí bezplatně a bez omezení jejich používání a šíření. 

 

30.  ODDĚLENÍ/INSTITUCE ATD. V RÁMCI PRÁVNÍHO SUBJEKTU, KTERÉ MOHOU URČIT SVÉ 
SKUTEČNÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY V PŘÍPADĚ, KDY (CELÝ) PRÁVNÍ SUBJEKT TYTO NÁKLADY 
URČIT NEMŮŽE 

[Název oddělení/institutu atd.], který je nedílnou součástí [příjemce] [třetí strany uvedené ve zvláštním 
ustanovení č. 10] [název příjemce/třetí strany], [má analytickou účetní evidenci, jež mu umožňuje určit 
skutečné nepřímé náklady. Z tohoto důvodu, a aniž jsou dotčena ustanovení článku II.15 odst. 3, [název 
oddělení/institutu atd.], může uvést nepřímé náklady v grantových dohodách 7RP na základě svých 
skutečných nepřímých nákladů, a to navzdory skutečnosti, že se [příjemce] [třetí strana uvedená ve 
zvláštním ustanovení č. 10] rozhodl pro paušální sazbu. 

 
 
31.  PŘÍSPĚVEK DO ZÁRUČNÍHO FONDU 

Aniž je dotčen článek 6, předběžné financování v tomto článku uvedené bude koordinátorovi vyplaceno 
v souladu s těmito body: 

 
- první splátka předběžného financování ve výši [uveďte částku uvedenou v článku 6.1 po odečtení 

příspěvku příjemce do záručního fondu] EUR do 45 dnů po dni vstupu této grantové dohody 
v platnost, 

 
- druhá splátka předběžného financování ve výši [příspěvek příjemce do záručního fondu, uveďte 
částku uvedenou v článku 6.2] EUR bude převedena Komisí jménem příjemců do záručního fondu 
uvedeného v článku II.20 poté, co Komise fond založí a jeho finančním řízením pověří depozitní banku. 

 
 

32.   ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTMI V RÁMCI PROJEKTU COST 

1. Všechny odkazy na příjemce nebo na konsorcium nebo na koordinátora v této grantové dohodě 
a v jejích přílohách se vykládají jako odkazy na příjemce. 

 
2. Na tuto grantovou dohodu se neuplatňuje 90% omezení výše plateb stanovené v článku II.6.2. 

 
3. V případě, že se na základě změny této grantové dohody stanoví zvýšení maximálního finančního 

příspěvku Unie uvedeného v článku 5.1, bude vyplaceno další předběžné financování. Částka tohoto 
předběžného financování se stanoví v pozměňovacím návrhu. Přiměřeně se použije článek 6. 
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4. Příjemce zajistí, aby se na konečné příjemce činností, které příjemce financuje v rámci této grantové 
dohody, uplatnila ustanovení článku II.22.  

 
5. Příjemce dodržuje tyto podmínky pro udělování grantů konečným příjemcům: 

 
a.  Všechny granty udělené konečným příjemcům budou přispívat k celkovému cíli projektu COST 

vytvořit a udržovat mezivládní systém pro spolupráci a vytváření sítí evropských výzkumných 
pracovníků a výzkumných činností financovaných na vnitrostátní úrovni. 

 
b. Postupy udělování grantů jsou otevřené a transparentní. Jsou založeny na konkurenčním 

přístupu založeném obvykle na systému otevřených výzev s jasně stanovenými cíli a rozpočtem 
a s externím přezkoumáním. Konečná rozhodnutí o udělení grantu přijímá řídící výbor pro 
činnost nebo výbor pro jednotlivé oblasti. Postupy jsou podrobně stanoveny v příloze I této 
grantové dohody. 

 
c. Granty se udělí pro tyto druhy činností: 

 
 1) Činnost výborů COST pro jednotlivé oblasti 

2) Činnosti COST (iniciativy „zdola“ pro koordinaci a vytváření sítí na evropské úrovni 
založené na stále otevřené výzvě) 

3) Krátkodobé vědecké mise (STSM) 
 4) Střediska odborné přípravy 
 5) Šíření a zveřejňování výsledků vědeckých činností 

6) Jakákoliv jiná související činnost, na níž se strany shodly, a která je uvedena v příloze I 
této grantové dohody. 

 
d. Maximální částky finanční podpory pro konečné příjemce jsou stanoveny v příloze I této 

grantové dohody. 
 
 
33. DŮVĚRNÉ, UTAJOVANÉ ÚDAJE NEBO INFORMACE NEBO NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY. 

V souvislosti s článkem II.9. Důvěrnost (specifické pro projekty týkající se bezpečnosti) 
 

Článek II.9 grantové dohody se nahrazuje tímto: 
 

1. V průběhu projektu a po období pěti let po jeho skončení nebo po jakékoli jiné delší období 
stanovené v dohodě o založení konsorcia se příjemci zavazují zachovávat důvěrnost jakýchkoli 
údajů, dokumentů nebo jiných materiálů, které jsou označeny za důvěrné v souvislosti s prováděním 
projektu (dále jen „důvěrné informace“). Komise se zavazuje zachovávat důvěrnost „důvěrných 
informací“ pět let po ukončení projektu. Na základě řádně odůvodněné žádosti příjemce může 
Komise souhlasit s prodloužením tohoto období pro zvláštní důvěrné informace. 

 
Jestliže byly důvěrné informace sděleny ústně, musí sdělující strana písemně potvrdit jejich důvěrný 
charakter do 15 dnů od sdělení. 

 
2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže: 

 
- důvěrné informace se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením povinností důvěrnosti; 

 
- sdělující strana konečného příjemce následně informuje, že důvěrné informace již nejsou 

důvěrné; 
 

- důvěrné informace jsou následně sděleny konečnému příjemci bez povinnosti důvěrnosti třetí 
stranou, která je zákonně získala a nemá povinnost důvěrnosti. 
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3. Příjemci se zavazují použít tyto důvěrné informace pouze v souvislosti s prováděním projektu, pokud 
se se zveřejňující stranou nedohodnou jinak. 

 
4. Bez ohledu na ustanovení předcházejících odstavců musí nakládání s údaji, dokumenty nebo jinými 

informacemi, které vyžadují ochranu proti neoprávněnému zveřejnění a které byly takto označeny 
pomocí bezpečnostní klasifikace („utajované informace“), dodržovat příslušná ustanovení příslušných 
vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Evropského společenství, Evropské unie a 
mezinárodních právních předpisů, včetně vnitřních pravidel Komise pro nakládání s utajovanými 
informacemi. Tato povinnost se rovněž vztahuje na manipulaci s nebezpečnými materiály nebo 
látkami a na jakékoliv informace nebo materiály, které podléhají bezpečnostním omezením nebo 
kontrole vývozu či předání. Jestliže je příjemce usazen v třetí zemi nebo je mezinárodní organizací, 
která s Unií nebo Euratomem uzavřela zvláštní dvoustrannou dohodu v oblasti bezpečnosti, 
zahrnující manipulaci nebo nakládání s nebezpečnými materiály nebo jejich přepravu, použijí se také 
veškeré bezpečnostní dohody. Příjemci zajistí, aby dohoda o založení konsorcia, kterou mezi sebou 
uzavřeli, byla v souladu s příslušnými bezpečnostními právními předpisy. 

 
 
34. PROJEKT ZAHRNUJÍCÍ KOORDINACI S JINÝM PROJEKTEM FINANCOVANÝM TŘETÍ ZEMÍ 

V DŮSLEDKU KOORDINOVANÉ VÝZVY S TOUTO TŘETÍ ZEMÍ  
 

1. Projekt je koordinován s projektem třetí země s názvem [uveďte název projektu třetí země], 
popsaným v příloze I (dále jen „projekt třetí země“). 

 
2. Dohoda o koordinaci 

Má se za to, že příjemci uzavřeli s partnery projektu třetí země dohodu o koordinaci, která je 
v souladu s ustanoveními této grantové dohody a dohody o konsorciu. Dohoda o koordinaci mj. 
upravuje: 
 
i. vnitřní organizaci mezi projekty včetně rozhodovacích postupů, 
 
ii. pravidla pro práva duševního vlastnictví (například pravidla týkající se ochrany, šíření, využívání a 
přístupových práv), 
 
iii. řešení vnitřních sporů včetně případů zneužití pravomoci, 
 
iv. ujednání partnerů o odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti. 

 
3. Ukončení 

Kromě případů stanovených v článku II.38 může Komise grantovou dohodu ukončit: 
 
- pokud projekt třetí země nebude zahájen nejpozději v den stanovený v příloze I. V takovém případě 

nelze žádné náklady vzniklé konsorciu v rámci projektu schválit ani přijmout jako způsobilé 
k náhradě [Unií] [Euratomem]. Veškeré předběžné financování poskytnuté konsorciu a veškeré 
naběhlé úroky z předběžného financování musí být v plné výši vráceny Komisi.  

 
- pokud byl příslušný projekt třetí země ukončen nebo nedokáže naplnit technické nebo ekonomické 

závazky vymezené v příloze I. 
V obou případech se použije postup popsaný v článku II.38. 
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35.  ROZHODČÍ DOLOŽKA K POUŽITÍ POUZE NA ŽÁDOST SUBJEKTŮ, KTERÉ NEDOSTÁVAJÍ 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK [UNIE] [EURATOMU], JSOU USAZENY VE TŘETÍ ZEMI, KTERÁ NENÍ 
PŘIDRUŽENA K SEDMÉMU RÁMCOVÉMU PROGRAMU, A NA ZÁKLADĚ VNITROSTÁTNÍHO 
PRÁVA NEMOHOU PODLÉHAT PRAVOMOCI SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE 

 
1. Každý spor mezi [Unií] [Euratomem] a [jméno příjemce] (dále v tomto článku jednotlivě jako „strana“ 

nebo společně jako „strany“), který se týká grantové dohody a který není možné urovnat smírně, se 
postupuje k rozhodčímu řízení v souladu s postupem uvedeným níže. 
 

2. Strany mohou věc postoupit jedinému rozhodci jmenovanému na základě vzájemné dohody. 
Nedojde-li k dohodě, je jmenován rozhodčí výbor složený ze tří rozhodců. V takovém případě každá 
strana jmenuje jednoho rozhodce. Dva takto jmenovaní rozhodci zvolí třetího rozhodce, který bude 
výboru předsedat. 
 
Každá strana uvědomí druhou stranu o svém záměru uchýlit se k rozhodčímu řízení, přičemž 
zároveň jmenuje svého rozhodce. Pokud druhá strana do jednoho měsíce od přijetí oznámení první 
strany o jmenování rozhodce neuvědomí první stranu o svém jmenovaném rozhodci, může první 
strana požádat o jmenování druhého rozhodce generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu. 
 

3. Do jednoho měsíce od jmenování rozhodců se strany dohodnou na podmínkách působnosti 
rozhodčího výboru včetně postupu, který má být uplatněn. Není-li v uvedené lhůtě dosaženo dohody 
a rovněž pro všechny otázky, které nespadají do určené působnosti výboru, použije se dobrovolný 
řád Stálého rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení, jehož se účastní mezinárodní organizace a státy, 
nebo mezinárodní organizace a soukromé subjekty, podle povahy zúčastněných subjektů.  
 

4 Rozhodčí řízení se konají v Bruselu. 
 

5.  Při řešení sporu rozhodce nebo rozhodčí výbor uplatňují ustanovení grantové dohody, akty 
[Euratomu] [Evropského společenství a Evropské unie] týkající se sedmého rámcového programu, 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu a jeho prováděcí pravidla a ostatní právní předpisy 
[Euratomu a Evropské unie] [Evropského společenství a Evropské unie] a druhotně rovněž právo 
[země sídla odpovědného schvalujícího úředníka podle vnitřních pravidel pro realizaci souhrnného 
rozpočtu Evropské unie]. Rozhodce nebo rozhodčí výbor uvádí v rozhodčím výroku podrobné důvody 
svého rozhodnutí. 
 

6. Rozhodčí výrok je konečný a závazný pro obě strany, které výslovně souhlasí s tím, že se vzdávají 
práva na jakoukoli formu odvolání nebo přezkumu. 
 

7. Náklady, včetně všech přiměřených poplatků, které strany vynaložily na jakékoli rozhodčí řízení podle 
této dohody, rozděluje rozhodce nebo rozhodčí výbor mezi strany. 
 

8. Rozhodčí řízení probíhá v anglickém jazyce. 
 
 
36. ŽÁDNÉ NÁMITKY KOMISE PROTI PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBO UDĚLENÍ VÝHRADNÍ LICENCE 

ZE STRANY PŘÍJEMCŮ, KTEŘÍ NEDOSTÁVAJÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
 

Bez ohledu na čl. II.27 odst. 4 a čl. II.32 odst. 8 Komise nevznese námitky proti převodu vlastnictví 
nových znalostí nebo proti udělení výhradní licence k novým znalostem třetí straně usazené ve třetí zemi, 
která není přidružena k sedmému rámcovému programu, jestliže převod vlastnictví nebo udělení licence 
zamýšlejí příjemci, kteří nedostávají finanční příspěvek [Unie] [Euratomu], a zamýšlený převod nebo 
udělení se týká nových znalostí jimi vytvořených.  
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36B (SPECIFICKÉ PRO PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI) ŽÁDNÉ NÁMITKY KOMISE PROTI PŘEVODU 
VLASTNICTVÍ NEBO UDĚLENÍ VÝHRADNÍ LICENCE ZE STRANY PŘÍJEMCŮ, KTEŘÍ NEDOSTÁVAJÍ 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY 

 

Bez ohledu na čl. II.27 odst. 4 a čl. II.32 odst. 8 Komise nevznese námitky proti převodu 
vlastnictví nových znalostí nebo proti udělení výhradní licence k novým znalostem třetí straně 
usazené ve třetí zemi, která není přidružena k sedmému rámcovému programu, jestliže převod 
vlastnictví nebo udělení licence zamýšlejí příjemci usazení v této třetí zemi, kteří nedostávají 
finanční příspěvek Unie, a zamýšlený převod nebo udělení se týká nových znalostí jimi 
vytvořených na základě jejich vlastních výchozích informací. 

 
 
37. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K NOVÝM ZNALOSTEM PRO ÚČELY EURATOMU  
 

Euratom bezplatně užívá přístupová práva k novým znalostem vytvořeným v rámci projektu za účelem 
sjednávání, uzavírání a zapojení se do mezinárodních dohod o výzkumu a spolupráci v oblasti jaderné 
energie. Tato přístupová práva zahrnují právo udělit podlicenci k daným novým znalostem třetím stranám, 
jejichž účast je v souladu s ustanoveními příslušné dohody o spolupráci. 

 
 
38. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD, KDY JSOU KOORDINÁTOREM INSTITUCE STŘEDNÍHO A 

VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VEŘEJNÉ ORGÁNY A TŘETÍ STRANĚ ZALOŽENÉ NEBO 
KONTROLOVANÉ KOORDINÁTOREM NEBO K NĚMU PŘIDRUŽENÉ JE UDĚLENO „ZMOCNĚNÍ 
VYKONÁVAT SPRÁVU“ 

 
Bankovní účet uvedený v článku 5 je bankovní účet [uveďte třetí stranu, jíž bylo uděleno „zmocnění 
vykonávat správu“]. Finanční příspěvek [Unie] [Euratomu] se vyplácí [uveďte třetí stranu, jíž bylo uděleno 
„zmocnění vykonávat správu“], která ho přijímá jménem koordinátora, který ho přijímá jménem konsorcia. 
Vyplacením finančního příspěvku [Unie] [Euratomu] tomuto subjektu zaniká Komisi platební povinnost.  

 
Koordinátor může tento subjekt pověřit úkoly uvedenými v čl. II.2 odst. 3 písm. a), b) a c). Koordinátor 
nadále nese výlučnou odpovědnost za finanční příspěvek [Unie] [Euratomu] a za dodržování ustanovení 
grantové dohody. 

 
 
39. VOLNÝ PŘÍSTUP (SPECIFICKÉ PRO TEMATICKÉ OBLASTI „ZDRAVÍ“, „ENERGETIKA“, „ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ (VČETNĚ ZMĚNY KLIMATU)“, „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE“ 
(ÚKOLY č. 2 A 4), „SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY“, JAKOŽ I PRO ČINNOSTI 
„VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY“ (E-INFRASTRUKTURY) A „VĚDA VE SPOLEČNOSTI“) 

 

Kromě splnění čl. II.30 odst. 4 příjemci uloží v době zveřejnění elektronickou verzi zveřejněného znění 
nebo ke zveřejnění přijatého konečného rukopisu vědecké publikace, která se týká nových znalostí a je 
zveřejněna před závěrečnou zprávou nebo po ní, do institucionálního nebo tematického archivu.  

Od příjemců se vyžaduje, aby vynaložili maximální úsilí k zabezpečení, aby tato elektronická verze byla 
komukoli volně elektronicky dostupná prostřednictvím tohoto archivu: 
- ihned, jestliže je vědecká publikace zveřejněna jako „volně přístupná“, tzn. jestliže je elektronická verze 

rovněž dostupná zdarma prostřednictvím vydavatele, nebo 
- do [X6] měsíců od zveřejnění. 

                                                 
6 Za „X“ se doplní 6 měsíců pro tematické oblasti „zdraví“, „energetika“, „životní prostředí (včetně změny klimatu)“ a „informační a 
komunikační technologie“ (úkoly č. 2 a 4) a pro činnost „výzkumné infrastruktury (e-infrastruktury) a 12 měsíců pro tematickou oblast 
„sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ a pro činnost „věda ve společnosti“. 
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40. ŠÍŘENÍ NOVÝCH ZNALOSTÍ (SPECIFICKÝCH PRO TÉMA „VĚDA VE SPOLEČNOSTI“ – POUŽIJE SE 
POUZE PRO KOORDINAČNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI, POKUD SE TOTO POUŽITÍ PŘEDPOKLÁDÁ 
V PRACOVNÍM PROGRAMU) 

 
Komise je oprávněna zveřejňovat nové znalosti šířené konsorciem v jakékoli podobě a na jakémkoliv 
médiu nebo prostřednictvím jakéhokoliv média, zejména poskytovatelem informací na evropské úrovni 
jednajícím jejím jménem. Aby zlepšila přístupnost těchto nových znalostí třetím stranám, může tyto nové 
znalosti jakkoliv upravovat, a to i pořizováním jejich překladů. Třetí strany mohou takto zveřejněné nové 
znalosti využívat zdarma k nekomerčním, vzdělávacím účelům. 

 
K zajištění výše uvedeného poskytne konsorcium Komisi prostřednictvím koordinátora po rozšíření 
jakýchkoliv nových znalostí elektronickou kopii těchto znalostí a zajistí, aby byla získána veškerá 
potřebná povolení a nebyly přijaty žádné právní závazky, které by mohly být s tímto ustanovením 
v rozporu. 
 

41: DOPLŇKOVÉ GRANTOVÉ DOHODY 
1. Kromě ustanovení článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 

a) Doplňkovými grantovými dohodami se rozumějí dohody uzavřené s Unií týkající se doplňkových 
činností k projektu a uvedené níže v odstavci 2. 

b) Doplňkovým příjemcem se rozumí příjemce doplňkové grantové dohody k této grantové dohodě. 

2. Tato grantová dohoda doplňuje [grantovou dohodu (grantové dohody): čísla, název/koordinátor] 
[grantová dohoda (grantové dohody) vybraná (vybrané) z výzvy (výzev) [název výzvy (výzev)]].  

3. Doplňkoví příjemci mají stejná práva a povinnosti jako příjemci s ohledem na přílohu II body II.32, II.33 
a II.34 {přístupová práva}. V případě doplňkových příjemců jsou však tato práva a povinnosti omezeny 
pouze na nové poznatky a nezahrnují získané poznatky. Doplňkoví příjemci nejsou členy konsorcia pro 
účely této grantové dohody. 

4. Koordinátor podle přílohy II bodů II.4.1 a), II.4.2 a) a II.4.2 b) dodává opisy zpráv koordinátoru 
(koordinátorům) doplňkové grantové dohody (doplňkových grantových dohod). Doplňkoví příjemci 
zpracovávají informace v souladu s bodem II.9 {Důvěrnost informací} a částí C přílohy II {Práva 
duševního vlastnictví, využívání a šíření}.  

5. Koordinace mezi doplňkovými grantovými dohodami: 

a) Má se za to, že doplňkoví příjemci uzavřeli písemnou dohodu o koordinaci mezi doplňkovými 
grantovými dohodami. 

b) Aby byla zajištěna koherence činností vykonávaných na základě doplňkových grantových dohod, 
musí příjemci zřídit výbory a poradenské struktury a podílet se na jejich činnosti spolu se zástupci 
dle doplňkových grantových dohod. Příjemci těchto doplňkových grantových dohod společně řeší 
spolupráci a synchronizaci činností včetně řízení výsledků, společných přístupů ke standardizaci, 
zapojení malých a středních podniků, provázanosti s činnostmi v oblasti právních předpisů a politiky 
a společně sdílené činnosti v oblasti rozšiřování a osvěty. 
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