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II.26.  Definice  
 
1. „Prístupovými právy“ se rozumí licence a uživatelská práva k novým nebo stávajícím 

znalostem. 
 
2. „Pridruženým subjektem“ se rozumí každý právní subjekt, který je pod prímou nebo 

neprímou kontrolou príjemce nebo pod stejnou prímou nebo neprímou kontrolou jako 
príjemce, pricemž kontrola muže mít nekterou z techto podob: 

 
a) prímé ci neprímé držení více než 50 % nominální hodnoty vydaného akciového kapitálu 
v daném právním subjektu nebo vetšinového hlasovacího práva akcionáru ci spolecníku 
tohoto subjektu, 
 
b) prímé nebo neprímé skutecné ci právne zakotvené rozhodovací pravomoce v daném 
právním subjektu. 

 
3. „Pridruženou zemí“ se rozumí tretí zeme, která je smluvní stranou nekteré mezinárodní 

dohody uzavrené se Spolecenstvím, na jejímž základe nebo podle jejíchž podmínek tato zeme 
hradí financní príspevek na sedmý rámcový program nebo jeho cást. 

 
4. „Stávajícími znalostmi“ se rozumí informace, které príjemci meli pred podpisem této dohody, 

jakož i autorská práva a další práva duševního vlastnictví, jež se k temto informacím váží, 
pokud byla žádost o jejich ochranu podána pred podpisem této dohody, a které jsou zapotrebí 
k provedení projektu nebo k využití nových znalostí. 

 
5. „Šírením“ se rozumí zverejnování nových znalostí jakýmkoli odpovídajícím zpusobem, 

vcetne zverejnování nových znalostí prostrednictvím jakéhokoli média; výjimkou jsou 
prostredky, které vyplývají z náležitostí na ochranu nových znalostí. 

6. „Spravedlivými a primerenými podmínkami“ se rozumí vhodné podmínky, vcetne prípadných 
financních podmínek, zohlednující zvláštní okolnosti žádosti o prístup, napríklad skutecnou 
nebo možnou hodnotu nových znalostí nebo stávajících znalostí, k nimž je požadován prístup, 
nebo rozsah, trvání nebo další podmínky predpokládaného využití. 

 
7. „Novými znalostmi“ se rozumí výsledky, vcetne informací, bez ohledu na to, zda mohou být 

chráneny ci nikoliv, které vznikly v rámci projektu. Tyto výsledky zahrnují práva související 
s autorskými právy, chránenými prumyslovými vzory, patentovými právy, odrudovými právy 
nebo podobnými formami ochrany. 

 
8. „Využíváním“ se rozumí prímé nebo neprímé užívání nových znalostí v dalších výzkumných 

cinnostech jiných než tech, jež jsou zahrnuty do projektu, nebo pro vývoj ci tvorbu produktu 
ci procesu nebo pro jeho uvádení na trh nebo pro vytvorení a poskytování služby. 
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9. „Tretí zemí“ se rozumí stát, který není clenským státem. 

10. „Nesrovnalostí“ se rozumí jakékoli porušení právního predpisu Spolecenství nebo jakékoli 
porušení povinnosti vyplývající z jednání nebo opomenutí príjemce, v dusledku kterého je 
nebo by mohl být poškozen formou neoprávneného výdaje souhrnný rozpocet Evropských 
spolecenství nebo rozpocty rízené Evropskými spolecenstvími. 

 
11. „Verejným orgánem“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, který je jako takový definován 

vnitrostátním verejným právem, jakož i mezinárodní organizace. 
 
12. Právní subjekt je „neziskový“, jestliže jej za neziskový považuje vnitrostátní nebo mezinárodní 

právo. 
 
13. „Výzkumnou organizací“ se rozumí právní subjekt založený jako nezisková organizace, 

pro níž je provádení výzkumu nebo technologického rozvoje jeden z jejích hlavních cílu. 
 
14. „Malým nebo stredním podnikem“ se rozumí mikropodniky, malé a strední podniky 

ve smyslu doporucení Komise 2003/361/ES ve znení ze dne 6. kvetna 2003. 
 
  

Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU 

ODDÍL 1 – OBECNÉ ZÁSADY 
 

II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce 
Príjemce: 

a) provádí dílo podle prílohy I. Tam, kde je to nutné pro provádení projektu, muže 
o provedení nekterých prvku požádat tretí stranu podle podmínek stanovených v clánku 
II.6 nebo v jakémkoli zvláštním ustanovení v clánku 6. Príjemce muže k vykonání své 
cásti díla využít zdroje, které mu poskytnou tretí strany, 

b) zajistí, že jakákoli dohoda nebo smlouva, která souvisí s projektem, uzavrená mezi 
príjemcem a jakoukoli tretí stranou, obsahuje ustanovení, že tato tretí strana, vcetne 
auditora, který vystavuje osvedcení o financních výkazech nebo o metodice, nemá vuci 
Komisi žádná práva podle této grantové dohody, 

c) zajistí, že práva Komise a Úcetního dvora provádet audity jsou rozšírena na právo 
provést jakýkoli takový audit nebo kontrolu u kterékoli tretí strany, jíž jsou cástecne ci 
plne hrazeny náklady z financního príspevku Spolecenství, a to za stejných podmínek 
jako jsou podmínky uvedené v této grantové dohode, 

d) zajistí, že podmínky, které jsou na nej použitelné podle clánku II.3.4, II.8, II.9, II.10, 
II.11, II.12 a II.20, jsou také použitelné na jakoukoli tretí stranu, která uplatnuje náklady 
v rámci projektu podle ustanovení této grantové dohody, 

e) zajistí, že úkoly, které jsou mu prideleny, splní správne a vcas, 

f) vcas informuje Komisi o: 

• jménech osob, které rídí a sledují jeho práci, a o svých kontaktních údajích 
i o jakýchkoli zmenách uvedených informací, 
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• jakékoli události, která by mohla ovlivnit provádení projektu a práva 
Spolecenství,  

• jakékoli zmene názvu své firmy, adresy a svých zákonných zástupcu a o jakékoli 
zmene v souvislosti se svou právní, financní, organizacní nebo technickou situací 
vcetne zmeny kontroly, a zejména jakékoli zmeny postavení, jedná-li se 
o neziskové verejné orgány, instituce stredního a vysokoškolského vzdelávání, 
výzkumné organizace a malé a strední podniky,  

• jakékoli okolnosti, která ovlivní podmínky úcasti uvedené v pravidlech 
pro úcast1, financním narízení2 a jeho provádecích pravidlech3 nebo jakýchkoli 
požadavku grantové dohody, zvlášt jestliže a pokud prestanou být v prubehu 
trvání projektu splnována kterákoli kritéria zpusobilosti.  

g) poskytne Komisi vcetne Evropského úradu pro boj proti podvodum (OLAF) a Úcetního 
dvora všechny informace požadované v rámci kontrol a auditu, 

h) úcastní se schuzek, které souvisejí s dohledem, sledováním a hodnocením projektu, 
které se ho týkají, 

i) podnikne veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul závazkum, které jsou neslucitelné 
s povinnostmi stanovenými v této grantové dohode, a informuje ostatní príjemce 
a Komisi o všech nevyhnutelných povinnostech, které mohou nastat v prubehu trvání 
grantové dohody a které mohou mít dusledky pro jakoukoli jeho povinnost podle 
grantové dohody, 

j) zajistí, aby dodržoval ustanovení rámce státní podpory, 

k) provádí projekt v souladu se základními etickými zásadami, 

l) pri provádení projektu podporuje rovné príležitosti pro ženy a muže, 

m) bere ohled na obecné zásady doporucení Komise ze dne 11. brezna 2005 o Evropské 
charte pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro prijímání výzkumných 
pracovníku, zejména v souvislosti s pracovními podmínkami, s transparentností prijímání 
pracovníku a s pracovním rozvojem výzkumných pracovníku prijatých pro projekt, 

n) prijme veškerá potrebná preventivní opatrení, aby predešel jakémukoli riziku stretu 
zájmu z hospodárských duvodu, z duvodu politické nebo národní spríznenosti, 
z rodinných nebo citových duvodu nebo z jakýchkoli jiných duvodu, které mohou 
ovlivnit nestranné a objektivní provádení projektu.  

 

 
                                                
1 Narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, Úr. vest. L 391, 30.12.2006, 

s. 1. 

2 Narízení Rady (ES, Euratom) c. 1605/2002 ze dne 25. cervna 2002, Úr. vest. L 248, 16.9.2002, s. 1, naposledy 
pozmenené narízením Rady (ES, Euratom) c. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006 (Úr. vest. L 390, 30.12.2006, 
s. 1) ve znení pozdejších predpisu. 

3 Narízení Komise (ES, Euratom) c. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, Úr. vest. L 357, 31.12.2002, s. 1, naposledy 
pozmenené narízením (ES, Euratom) c. 1248/2006 (Úr. vest. L 227, 19.8.2006, s. 3) ve znení pozdejších predpisu. 
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ODDÍL 2 – PREDKLÁDÁNÍ ZPRÁV A PLATBY 
 

II.3. Zprávy a výsledky 

1. Príjemce predkládá Komisi pravidelné zprávy za každé období pro predkládání zpráv, a to 
do 60 dnu od skoncení každého príslušného období. Zpráva zahrnuje: 

a) prehled, vcetne zverejnitelného shrnutí, postupu prací pri plnení cílu projektu, vcetne 
dosažených výsledku a splnení duležitých bodu a lhut uvedených v príloze I. Zpráva by 
mela popisovat rozdíly mezi prací, která mela být vykonána v souladu s prílohou I, 
a skutecne vykonanou prací,  

b) popis využití zdroju a  

c) financní výkaz. 

2. Príjemce predloží Komisi do 60 dnu od skoncení projektu záverecnou zprávu. Zpráva 
zahrnuje: 

a) záverecnou zverejnitelnou souhrnnou zprávu s popisem výsledku, záveru 
a spolecensko-hospodárských dopadu projektu, 

b) zprávu, která se zabývá širšími spolecenskými dusledky projektu, vcetne opatrení 
pro rovnost žen a mužu, etických otázek, snahy zapojit ostatní aktéry a šírit povedomí, 
jakož i plán pro využívání a šírení nových znalostí. 

3. Osvedcení o financních výkazech se predloží pro nároky na prubežné platby a záverecnou 
platbu, pokud cástka financního príspevku Spolecenství uplatnovaná príjemcem v podobe 
náhrady nákladu, spolu se všemi predchozími platbami, pro které nebylo predloženo 
osvedcení o financních výkazech, dosáhne alespon výše 375 000 EUR. Osvedcení musí být 
predloženo v podobe podrobného popisu a jeho vecnou správnost musí overit vnejší auditor 
(formulár D – príloha VII). U projektu, které trvají nejvýše 2 roky, se však osvedcení 
o financních výkazech predloží pouze u nároku na záverecnou platbu, pokud cástka 
financního príspevku Spolecenství uplatnovaná príjemcem v podobe náhrady nákladu, spolu 
se všemi predchozími platbami, dosáhne alespon cástky 375 000 EUR. 

Osvedcení o financních výkazech potvrdí, že uplatnované náklady a príjmy deklarované 
ve vykazovaném období i prohlášení o úrocích nabehlých z predbežného financování splnují 
podmínky vyžadované touto grantovou dohodou. Tam, kde jsou podle grantové dohody 
uplatnovány náklady tretích stran, jsou tyto náklady potvrzeny v souladu s ustanoveními 
tohoto clánku. Auditor ve svém osvedcení uvede, že mezi ním a príjemcem nedošlo pri 
sestavování tohoto osvedcení k žádnému stretu zájmu. 

Komise muže podle svého vlastního uvážení na žádost príjemce souhlasit s predložením 
osvedcení o metodice pro výpocet nákladu, kterou použil k vypracování svých nároku 
v oblasti osobních a neprímých nákladu, a souvisejících kontrolních systému. Osvedcení 
musí obsahovat podrobný popis a jeho vecnou správnost musí overit vnejší auditor 
(formulár E – príloha VII). Jestliže Komise toto osvedcení schválí, upouští se od požadavku 
poskytnout prubežné osvedcení o financních výkazech pro nároky na prubežné platby. 
 
Osvedcení o financních výkazech a o metodice vystaví a potvrdí vnejší auditor a jsou 
zpracována v souladu s podmínkami pripojenými k této grantové dohode jako príloha VII. 
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Každý príjemce si muže zvolit jakéhokoli vnejšího auditora, vcetne svého obvyklého 
vnejšího auditora za predpokladu, že jsou splneny všechny tyto požadavky: 

i) auditor musí být na príjemci nezávislý, 

ii) auditor musí být zpusobilý k provádení povinných auditu úcetních dokladu 
v souladu s vnitrostátními právními predpisy, kterými se provádí 8. smernice 
Rady o povinném auditu rocních a konsolidovaných úcetních záverek4 nebo 
jakékoli právní predpisy Spolecenství, kterými se uvedená smernice nahrazuje. 
Príjemci usazení v tretích zemích dodržují vnitrostátní predpisy v téže oblasti 
a poskytnuté osvedcení o financním výkazu sestává z nezávislé zprávy o vecné 
správnosti, která vychází z postupu specifikovaných Spolecenstvím. 

Verejné orgány, instituce stredního a vysokoškolského vzdelávání a výzkumné organizace si 
mohou vybrat, aby jejich osvedcení o financních výkazech a o metodice poskytl príslušný 
státní úredník za predpokladu, že príslušné vnitrostátní orgány stanovily právní zpusobilost 
uvedeného príslušného státního úredníka k provádení auditu uvedeného subjektu a že lze 
zajistit nezávislost uvedeného úredníka, zejména pokud jde o sestavování financních 
výkazu. 

Osvedcení vnejších auditoru podle tohoto clánku nemají vliv na povinnosti príjemcu ani 
práva Spolecenství, která vyplývají z této grantové dohody.  

4. Príjemce predává zprávy a jiné výsledky Komisi elektronickou cestou. Krome toho musí být 
formulár C podepsán oprávnenou osobou (oprávnenými osobami) v organizaci príjemce, 
osvedcení o financních výkazech a o metodice musí být podepsána oprávnenou osobou 
auditorského subjektu a prvopisy se zasílají Komisi. 

5. Úprava a obsah zpráv musí být v souladu s pokyny a provádecími pokyny Komise. 

6. Zprávy predkládané Komisi ke zverejnení by mely mít primerenou kvalitu, která umožní 
jejich prímé zverejnení, a predložení Komisi ve zverejnitelné podobe znamená, že 
neobsahují žádné duverné materiály. 

7. Výsledky uvedené v príloze I se predkládají podle pokynu uvedené prílohy. 

8. Komisi mohou pri analýze a hodnocení zpráv a výsledku pomáhat externí odborníci. 

II.4. Schvalování zpráv a výsledku, lhuta pro platby  

1. Komise na konci každého období pro predkládání zpráv vyhodnotí zprávy o projektu 
a výsledky požadované podle ustanovení prílohy I a vyplatí odpovídající platby do 105 dnu 
od prijetí, pokud lhuta, platba nebo projekt nebyly pozastaveny.  

2. Platby jsou uskutecneny po schválení zpráv nebo výsledku Komisí. Jestliže Komise v této 
lhute nereaguje, neznamená to její schválení. Komise by však príjemci mela zaslat písemnou 
odpoved v souladu s odstavcem 3. Komise muže zprávy a výsledky zamítnout i po uplynutí 
lhuty pro platbu. Schválení zpráv neznamená, že je uznána jejich správnost nebo pravost 
prohlášení a informací, které obsahují, a neznamená vynetí z žádného auditu ani prezkumu. 

                                                
4 Smernice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. kvetna 2006 o povinném auditu rocních 

a konsolidovaných úcetních záverek, o zmene smernic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení smernice Rady 
84/253/EHS. 
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3. Po prijetí zpráv Komise muže:  

a) schválit zprávy a výsledky v celém nebo cástecném rozsahu nebo schválení urcitým 
zpusobem podmínit, 

 
b) zamítnout zprávy a výsledky s uvedením duvodu a poprípade zahájit postup pro ukoncení 

grantové dohody v celém nebo cástecném rozsahu, 

c) pozastavit lhutu, jestliže jedna nebo více zpráv ci príslušných výsledku nebyly poskytnuty 
nebo nejsou úplné nebo jestliže je zapotrebí vysvetlení ci další informace nebo existují 
pochybnosti o zpusobilosti nákladu uplatnovaných ve financním výkazu nebo se provádejí 
dodatecné kontroly. Pozastavení bude zrušeno dnem, kdy Komise obdrží poslední zprávu, 
výsledek nebo další požadované informace nebo kdy se Komise rozhodne pristoupit 
k cástecné prubežné platbe v souladu s odstavcem 4. 

Komise informuje príjemce o jakémkoli takovémto pozastavení a o podmínkách zrušení 
pozastavení písemne. 

Pozastavení nabývá úcinnosti dnem, kdy Komise zašle oznámení,  

d) kdykoli pozastavit platbu v celém nebo cástecném rozsahu pro cástku urcenou príjemci: 

• jestliže vykonaná práce není v souladu s ustanoveními grantové dohody, 

• jestliže príjemce musí svému státu nahradit cástku neoprávnene obdrženou jako 
státní podporu, 

• jestliže byla porušena ustanovení grantové dohody nebo jestliže existuje podezrení 
na ci predpoklad pro toto porušení, zejména v dusledku jakýchkoli auditu a kontrol 
stanovených v cláncích II.20 a II.21,  

• jestliže existuje podezrení na nesrovnalost, které se príjemce dopustil pri plnení 
grantové dohody,  

• jestliže existuje podezrení, že došlo k nesrovnalostem nebo byla zjištena 
nesrovnalost, které se príjemce dopustil pri plnení jiné grantové dohody 
financované ze souhrnného rozpoctu Evropských spolecenství nebo z rozpoctu, 
které Spolecenství rídí. V techto prípadech dojde k pozastavení plateb, jestliže se 
jedná o závažnou a systematickou nesrovnalost (nebo podezrení na nesrovnalost), 
která pravdepodobne ovlivní plnení soucasné grantové dohody. 

Pokud Komise pozastaví platbu, informuje príjemce rádne o duvodech, proc nebude platba 
provedena v celém nebo cástecném rozsahu. 

4.  Jestliže nekteré zprávy nebo výsledky nejsou predloženy tak, jak je požadováno, nebo jsou 
schváleny pouze cástecne ci podmínene, muže Komise pristoupit k cástecné prubežné platbe. 
Zprávy a výsledky, které mají být predloženy v jednom období pro predkládání zpráv a jsou 
predloženy pozde, budou hodnoceny spolu se zprávami a výsledky príštího období 
pro predkládání zpráv. 

5. Pri vypršení lhuty pro schválení zpráv a plateb, a aniž je dotceno pozastavení této lhuty 
Komisí, zaplatí Komise úrok z prodlení podle podmínek uvedených ve financním narízení 
a v jeho provádecích pravidlech sazbou, kterou používá Evropská centrální banka pro své 
hlavní refinancní operace v eurech, navýšenou o tri a pul bodu. Referencní sazbou, ke které se 
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vztahuje navýšení, je sazba platná první den mesíce posledního dne pro platbu zverejnená 
v rade C Úredního vestníku Evropské unie.  

Toto ustanovení se nepoužije na príjemce, kterí jsou verejnými orgány clenských státu 
Evropské unie.  

Úrok z prodlení se týká období od posledního dne období pro platbu bez tohoto dne do dne, 
kdy je platba odepsána z úctu Komise, vcetne. Úrok se nepovažuje za príjem pro projekt 
pro úcely urcení konecného grantu. Žádná takováto platba úroku se nepovažuje za soucást 
financního príspevku Spolecenství.  

6. Pozastavení lhuty, platby nebo projektu Komisí nesmí být považováno za prodlení.  

7. Na konci projektu se Komise muže rozhodnout neuskutecnit platbu odpovídajícího financního 
príspevku Spolecenství, pokud zašle písemné oznámení o neprijetí zprávy, osvedcení 
o financních výkazech nebo jakéhokoli jiného výsledku projektu. Takové oznámení o neprijetí 
musí být zasláno mesíc predem. 

8. Komise informuje o výši záverecné platby financního príspevku Spolecenství príjemce a tuto 
cástku oduvodní. Príjemce má dva mesíce ode dne prijetí, aby uvedl duvody prípadného 
nesouhlasu. Po skoncení tohoto období tyto žádosti již nebudou brány v úvahu a má se za to, 
že konsorcium rozhodnutí Komise prijalo. Komise se zavazuje, že písemne odpoví do dvou 
mesícu ode dne prijetí a uvede duvody své odpovedi. Tímto postupem není dotceno právo 
príjemce odvolat se proti rozhodnutí Komise.  

II.5. Platební postupy 

1. Komise uskutecní tyto platby:  

a) predbežné financování v souladu s clánkem 5, 

b) u projektu s více než jedním obdobím pro predkládání zpráv uskutecní Komise 
prubežné platby financního príspevku Spolecenství, které odpovídají cástce schválené 
pro každé jednotlivé období pro predkládání zpráv,  

c) Komise uskutecní záverecnou platbu financního príspevku Spolecenství, která 
odpovídá cástce schválené pro poslední období pro predkládání zpráv zmenené 
o jakoukoli potrebnou úpravu. 

Jestliže cástka odpovídajícího financního príspevku Spolecenství je nižší než jakákoli 
cástka, která již byla príjemci vyplacena, je rozdíl vrácen Komisi. 

Jestliže cástka príslušného financního príspevku Spolecenství je vyšší než jakákoli 
cástka, která již byla príjemci vyplacena, zaplatí Komise rozdíl jako záverecnou platbu 
v mezích clánku 4.1 a II.18. 

2. Celková cástka predbežného financování a prubežných plateb neprekrocí 90 % maximálního 
financního príspevku Spolecenství definovaného v clánku 4. 

3. Platby Komise se provádejí v eurech. 

4. Náklady jsou vykazovány v eurech. Príjemci s úcty vedenými v jiných menách než v eurech 
vykazují náklady pomocí kurzu zverejneného Evropskou centrální bankou, který by se použil 
v den vzniku skutecných nákladu, nebo pomocí kurzu použitelného první den mesíce 
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po skoncení období pro podávání zpráv. Príjemci s úcty vedenými v eurech prepocítají 
náklady vzniklé v jiných menách podle své obvyklé úcetní praxe. 

5.  Bankovní úcet uvedený v clánku 5.3 umožní identifikaci financního príspevku Spolecenství 
a souvisejících úroku. Jinak musí identifikaci financního príspevku Spolecenství a úroku nebo 
jiných prínosu umožnit úcetní metody príjemce nebo zprostredkovatelu. 

6. Jakákoli platba muže být podrobena auditu nebo prezkumu a muže být na základe výsledku 
tohoto auditu nebo prezkumu upravena nebo muže být požadováno její vrácení. 

7. Platby Komise jsou považovány za uskutecnené v den, kdy jsou odecteny z úctu Komise.  

ODDÍL 3 – PROVÁDENÍ 

II.6. Subdodávky  

1. Subdodavatel je tretí strana, která s príjemcem uzavrela dohodu o obchodních podmínkách 
za úcelem provedení cásti projektu bez prímého dohledu príjemce a bez vztahu podrízenosti. 

Jestliže príjemce uzavre smlouvu o subdodávkách za úcelem cástecného provedení 
nekterých úkolu, které souvisejí s projektem, zustává vázán svými povinnostmi vuci Komisi 
podle grantové dohody a nese výhradní zodpovednost za provedení projektu a za soulad 
s ustanoveními grantové dohody.  

Ustanovení této grantové dohody, která se použijí na subdodavatele, se také použijí 
na vnejší auditory, kterí potvrzují financní výkazy nebo metodiku. 

2. Je-li nutné, aby príjemce zadal provádení urcitých prvku díla tretím stranám, musí být 
splneny tyto podmínky:  

- subdodávky se mohou týkat pouze provedení omezené cásti projektu, 

- použití subdodávek musí být rádne oduvodneno v príloze I s ohledem na povahu 
projektu a na to, co je nutné k jeho provádení, 

- jestliže príjemce použije subdodávky, nesmí být dotcena práva a povinnosti v souvislosti 
se stávajícími znalostmi a novými znalostmi, 

 
- úkoly, jejichž provedení bude zadáno tretím stranám, a odhad nákladu musí být uvedeny 

v príloze I.  

Všechny subdodávky, jejichž náklady se uplatnují jako zpusobilé náklady, musí být zadány 
podle zásady hospodárnosti (nejlepší pomer cena-kvalita), pruhlednosti a rovného 
zacházení. Smlouvy o subdodávkách uzavrené na základe rámcových smluv uzavrených 
mezi príjemcem a subdodavatelem pred zacátkem projektu v souladu s obvyklými zásadami 
rízení príjemce mohou být také schváleny. 

Príjemce muže využívat vnejší podpurné služby pro pomoc s menšími úkoly, které samy o sobe 
nepredstavují úkoly projektu uvedené v príloze I. 
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II.7. Pozastavení projektu  

1. Príjemce okamžite informuje Komisi o jakékoli události, která ovlivnuje realizaci projektu 
nebo zpusobuje prodlení.  

2. Príjemce muže navrhnout pozastavení projektu v celém nebo cástecném rozsahu, jestliže 
jeho provedení je v dusledku vyšší moci nebo výjimecných okolností nadmerne obtížné nebo 
nehospodárné. Príjemce musí Komisi bezodkladne informovat o techto okolnostech, vcetne 
plného oduvodnení, informací, které se této události týkají, a odhadu data, kdy bude opet 
zahájena práce na projektu. 

3. Komise muže pozastavit celý projekt nebo jeho cást, jestliže se domnívá, že príjemce neplní 
své povinnosti podle této grantové dohody. Príjemce je neprodlene informován 
o oduvodnení tohoto kroku a o podmínkách nutných k obnovení prací. Toto pozastavení 
nabývá úcinnosti 10 dní po prijetí oznámení príjemcem. 

4. V prubehu pozastavení nesmí být v rámci projektu úctovány žádné náklady za provedení 
kterékoli cásti projektu, která byla pozastavena.  

5. Pozastavení celého projektu nebo jeho cásti muže být zrušeno, jakmile se strany grantové 
dohody dohodnou na pokracování projektu a prípadne formou písemného dodatku 
na zmenách, vcetne prodloužení trvání projektu. 

II.8. Duvernost 

1. V prubehu projektu a po období peti let po jeho skoncení se príjemce zavazuje zachovávat 
duvernost jakýchkoli údaju, dokumentu nebo jiných materiálu, které jsou oznaceny 
za duverné v souvislosti s provádením projektu (dále jen „duverné informace“). Komise se 
zavazuje zachovávat duvernost „duverných informací“ maximálne pet let po skoncení 
projektu. Na základe rádne zduvodnené žádosti príjemce muže Komise souhlasit 
s prodloužením tohoto období pro zvláštní duverné informace. 

Jestliže byly duverné informace sdeleny ústne, musí sdelující strana písemne potvrdit 
duverný charakter do 15 dnu od sdelení. 

2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže: 

- duverné informace se stanou verejne dostupnými jinak než porušením povinností 
duvernosti, 

- sdelující strana príjemce následne informuje, že duverné informace již nejsou duverné, 

- duverné informace jsou následne sdeleny príjemci bez povinnosti duvernosti tretí 
stranou, která je zákonne získala a nemá povinnost duvernosti, 

- zverejnení nebo sdelení duverných informací jsou v souladu s jinými ustanoveními této 
grantové dohody, 

- zverejnení nebo sdelení duverných informací vyžaduje vnitrostátní právo príjemce. 

3. Príjemce se zavazuje použít tyto duverné informace pouze v souvislosti s provádením 
projektu, pokud se se zverejnující stranou nedohodne jinak. 
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4. Bez ohledu na ustanovení predcházejících odstavcu musí nakládání s údaji, dokumenty nebo 
jinými materiály, které jsou utajované (dále jen „utajované skutecnosti“) nebo podléhají 
bezpecnostním omezením nebo kontrole vývozu ci predání, dodržovat príslušná ustanovení 
príslušných vnitrostátních právních predpisu a právních predpisu Spolecenství, vcetne 
vnitrních pravidel Komise pro nakládání s utajovanými skutecnostmi5. Jestliže je príjemce 
usazen v tretí zemi, použijí se také veškeré bezpecnostní dohody mezi takovou tretí zemí 
a Spolecenstvím. 

II.9. Sdelování údaju pro úcely hodnocení, posouzení dopadu a normalizace 
 
1. Príjemce na žádost Komise poskytne údaje potrebné pro: 

- prubežný a systematický prezkum specifického programu a sedmého rámcového 
programu, 

- hodnocení a posouzení dopadu cinností Spolecenství vcetne využívání a šírení nových 
znalostí. 

Tyto údaje mohou být požadovány po celou dobu trvání projektu a až pet let po jeho 
skoncení. 

Získané údaje muže Komise použít pri vlastních hodnoceních, ale budou zverejneny pouze 
anonymne. 

2. Aniž jsou dotcena ustanovení o ochrane nových znalostí a o duvernosti, tam, kde je to 
vhodné, príjemce v prubehu projektu a dva roky po jeho skoncení informuje Komisi 
a evropské normalizacní orgány o nových znalostech, které mohou prispet k príprave 
evropských nebo mezinárodních norem.  

II.10. Informace, které mají být poskytnuty clenským státum nebo pridruženým zemím 

1. Komise zprístupní na žádost kterémukoli clenskému státu nebo pridružené zemi jakékoli 
užitecné informace o nových znalostech, které má ve svém držení, za predpokladu, že jsou 
splneny tyto podmínky: 

- dané informace jsou relevantní pro verejnou politiku, 

- príjemce neuvedl dostatecné a primerené duvody, proc by tyto informace nemely být 
poskytnuty, 

- tento krok nezakazuje použitelné právo Spolecenství o utajovaných skutecnostech. 

2. Jak stanoví pravidla úcasti, poskytnutím informací podle odstavce 1 na príjemce neprechází 
žádná práva ani povinnosti a príjemce nemusí s žádnými takovýmito informacemi zacházet 
jako s duvernými, pokud se stanou verejne známými nebo byly Komisi sdeleny bez omezení 
jejich duvernosti. 

                                                
5 Rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 2001, Úr. vest. L 317, 3.12.2001, s. 1 

(naposledy pozmenené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom, Úr. vest. L 215, 5.8.2006, s. 38). 
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II.11. Informace a komunikace 

1. Príjemce po celou dobu trvání projektu ciní príslušná opatrení, aby upoutal pozornost 
verejnosti a sdelovacích prostredku na projekt a zduraznil financní podporu Spolecenství. 
Pokud Komise nepožaduje neco jiného, jakákoli propagace, vcetne konferencí nebo 
semináru ci jakýchkoli informací nebo propagacních materiálu (brožury, letáky, plakáty, 
prezentace atd.), musí uvádet, že projekt je financován z prostredku Spolecenství 
vyclenených na výzkum, a musí nést znak EU. Je-li znak EU zobrazen spolecne s logem, 
musí být dostatecne výrazný. Z této povinnosti používat evropský znak v souvislosti 
s projekty, na které prispívá Evropské spolecenství, nevyplývá žádné právo na výlucné 
užívání. Tato problematika se rídí obecnými omezeními pro používání tretí stranou, která 
nedovolují privlastnení znaku ani žádné podobné ochranné známky nebo loga 
prostrednictvím registrace ani žádným jiným zpusobem. Za techto podmínek je príjemce 
zprošten povinnosti získat pro použití znaku predchozí svolení Komise. Další údaje o znaku 
EU lze nalézt na internetových stránkách Europa. 

Jakákoli propagace ze strany príjemce, která se týká projektu, v jakékoli podobe a jakémkoli 
médiu musí uvádet, že odráží pouze názory autora a že Spolecenství není odpovedné 
za jakékoli prípadné využití informací, které jsou v ní obsaženy. 

 
2. Komise je oprávnena zverejnovat v jakékoli podobe a jakémkoli médiu tyto informace: 
  

– jméno príjemce, 
– kontaktní adresu príjemce, 
– obecný úcel projektu ve forme shrnutí poskytnutého príjemcem, 
– výši a míru financního príspevku Spolecenství poskytnutého na projekt,  
– zemepisné umístení vykonávaných cinností, 

– seznam cinností šírení nebo patentu (patentových prihlášek), které se týkají nových znalostí, 

– podrobnosti/odkazy a souhrny vedeckých publikací, které se týkají nových znalostí, a pokud 
tak stanoví clánek II.28.3, zverejnené znení nebo rukopis prijatý ke zverejnení, 

– zverejnitelné zprávy, které jí byly predloženy, 

– jakýkoli obrázek nebo jakýkoli audiovizuální ci internetový materiál poskytnutý Komisi 
v rámci projektu. 

Príjemce zajistí, že pro takové zverejnení byla získána veškerá potrebná oprávnení a že 
zverejnení informací Komisí neporuší žádná práva tretích stran. 

Na základe rádne zduvodnené žádosti príjemce muže Komise souhlasit, že tomuto zverejnení 
predejde, jestliže by zverejnení výše uvedených informací mohlo ohrozit bezpecnostní, vedecké 
nebo obchodní zájmy príjemce. 

 

II.12. Zpracovávání osobních údaju 
 
1. Veškeré osobní údaje obsažené v grantové dohode jsou zpracovávány v souladu s narízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 45/2001 o ochrane fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údaju orgány a institucemi Spolecenství a o volném pohybu techto 
údaju. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradne v souvislosti s provádením grantové dohody 
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a v návaznosti na ni a s hodnocením a posouzením dopadu cinnosti Spolecenství, vcetne 
využívání a šírení nových znalostí, aniž je dotcena možnost predat údaje orgánum povereným 
sledováním nebo kontrolou v souladu s právními predpisy Spolecenství a touto grantovou 
dohodou. 

 
2. Príjemce muže na základe písemné žádosti získat prístup ke svým osobním údajum a opravit 

jakékoli informace, které jsou nepresné nebo neúplné. Jakékoli otázky, které se týkají 
zpracování jejich osobních údaju, by meli sdelit úredníkovi odpovednému za zpracovávání 
osobních údaju. Príjemce muže kdykoli podat stížnost proti zpracování svých osobních údaju 
evropskému inspektorovi ochrany údaju. 

 
3. Pro úcely této grantové dohody je kontaktní osobou Komise úredník uvedený v clánku 7.4. 

Cást B           FINANCNÍ USTANOVENÍ 

ODDÍL 1 – OBECNÁ FINANCNÍ USTANOVENÍ 

II.13. Zpusobilé náklady na projekt 
 
1. Aby byly náklady vzniklé pri provádení projektu považovány za zpusobilé, musejí splnovat 

tyto podmínky: 

a) musejí být skutecné, 

b) musejí vzniknout príjemci, 

c) musejí vzniknout v prubehu trvání projektu, s výjimkou nákladu vzniklých 
v souvislosti se záverecnými zprávami a zprávami, které odpovídají poslednímu 
období, a s osvedceními o financních výkazech, jsou-li požadována v posledním 
období, prípadne se záverecnými prezkumy, které mohou vzniknout až 60 dní 
od skoncení projektu nebo od data ukoncení podle toho, co nastane dríve, 

d) musejí být stanoveny podle obvyklých úcetních zásad a postupu príjemce pro 
rízení. Úcetní postupy používané k zaznamenávání nákladu a príjmu dodržují 
úcetní pravidla státu, ve kterém má príjemce sídlo. Vnitrní úcetní a kontrolní 
postupy príjemce musí umožnit prímé srovnání nákladu a príjmu deklarovaných 
v souvislosti s projektem s príslušnými financními výkazy a podklady, 

e) musejí být použity výhradne za úcelem dosažení cílu a ocekávaných výsledku 
projektu, za dodržování zásad úspornosti, úcinnosti a efektivity, 

f)  musejí být zaneseny v úcetní evidenci príjemce; v prípade príspevku od tretích 
stran musejí být zaneseny v úcetní evidenci techto tretích stran, 

g) musejí být uvedeny v odhadovaném celkovém rozpoctu v príloze I. 

2. Náklady vzniklé tretím stranám v souvislosti se zdroji, které príjemci bezplatne poskytnou, 
muže príjemce deklarovat za predpokladu, že primerene splnují podmínky stanovené 
v odstavcích 1 a 3 a jsou uplatnovány ve shode s clánkem II.17. 

3. Náklady vzniklé subdodávkou udelenou príjemcem pro úcely provádení projektu jsou 
zpusobilé za predpokladu, že jsou splneny podmínky stanovené v clánku II.6. 
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4. Za nezpusobilé se považují a na vrub projektu nesmí být úctovány tyto náklady: 

a) identifikovatelné neprímé dane, vcetne dane z pridané hodnoty, 

b) cla, 

c) dlužné úroky, 

d) rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje, 

e) kurzové ztráty, náklady spojené s kapitálovými výnosy, 

f) náklady deklarované, vzniklé nebo uhrazené v souvislosti s jiným projektem 
Spolecenství, 

g) dluhy a poplatky za dluhovou službu, nadmerné nebo lehkomyslné výdaje. 

II.14. Urcení prímých a neprímých nákladu 
 
1. Prímé náklady jsou veškeré zpusobilé náklady, které lze prímo pripsat projektu a jako 

takové je urcí príjemce v souladu se svými úcetními zásadami a obvyklými vnitrními 
pravidly. 

2. Prímé zpusobilé náklady mohou mít podobu skutecných zpusobilých nákladu nebo pevné 
sazby nebo paušální cástky. Podmínky pro náhradu prímých zpusobilých nákladu jsou 
vymezeny v príloze III. 

3. Prímé osobní náklady, které se týkají jmenování výzkumného pracovníka, jsou zpusobilé 
v souvislosti s prací vykonávanou v rámci projektu. 

4. Jmenovaný výzkumný pracovník se zpravidla musí venovat projektu na plný úvazek 
a nepretržite, aby mohl být uplatnován príspevek ve prospech výzkumných pracovníku, jak 
je uvedeno v príloze III. Avšak ve zvláštních a rádne oduvodnených prípadech stanovených 
v príloze III se výzkumný pracovník muže venovat na cástecný úvazek z duvodu spojených 
s osobními nebo rodinnými okolnostmi a jeho cinnosti v rámci projektu mohou být 
vykonávány v nekolika fázích. V techto zvláštních a rádne oduvodnených prípadech muže 
být cástka príspevku upravena v pomeru k casu, který byl na projektu skutecne stráven.  

5. Osobní náklady jiné než ty, které se týkají jmenovaného výzkumného pracovníka v rámci 
projektu, jsou zpusobilé, jestliže je to výslovne uvedeno v príloze III. V takovém prípade 
mohou být úctovány pouze náklady na hodiny skutecne odpracované osobami, které prímo 
vykonávají práci v rámci projektu. Tyto osoby musí: 

– být prímo najaty príjemcem v souladu s jeho vnitrostátními právními predpisy, 

– pracovat pod výhradním technickým dohledem a zodpovedností príjemce a 

– být odmenovány v souladu s bežnými postupy príjemce. 

Náklady, které souvisejí s rodicovskou dovolenou osob, jež prímo provádejí projekt, jsou 
zpusobilé náklady v pomeru k dobe venované projektu, za predpokladu, že jsou podle 
vnitrostátního práva povinné. 

Prímé náklady na rídicí cinnosti zahrnují: 
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− celkové právní, etické, financní a správní rízení,  

− získání osvedcení o financních výkazech a o metodice a nákladech, které souvisejí 
s financními audity a technickými prezkumy, 

− jakékoli jiné rídicí cinnosti uvedené v prílohách s výjimkou koordinace cinností 
výzkumu a technologického rozvoje.  

6. Neprímé náklady jsou veškeré zpusobilé náklady, které príjemce nemuže prímo pripsat 
projektu, ale které lze identifikovat a oduvodnit v jeho úcetním systému jako náklady, které 
vznikly v prímé souvislosti se zpusobilými prímými náklady pripsanými projektu. Nesmí 
zahrnovat žádné zpusobilé prímé náklady. 

Neprímé náklady predstavují primerené rozdelení veškerých režijních nákladu organizace. 
Paušální sazbu na základe prímých zpusobilých nákladu s výjimkou prímých zpusobilých nákladu 
na subdodávky a nákladu na zdroje poskytnuté tretími stranami, které se nepoužívají v prostorách 
príjemce, lze úctovat v rámci projektu podle prílohy III 

II.15. Príjmy projektu 

Príjmy projektu mohou pocházet z(e):  

a) Zdroju poskytnutých príjemci tretími stranami v podobe financních prevodu nebo 
príspevku ve forme vecného plnení, které jsou bezplatné: 

i. jsou považovány za príjem projektu, jestliže je tretí strana poskytla s tím, aby byly 
použity na projekt, 

ii. nejsou považovány za príjem projektu, je-li jejich využití na volném uvážení vedení 
príjemce. 

b) Príjmu vzešlých z projektu: 

i. jsou považovány za príjem pro príjemce, jestliže pocházejí z akcí uskutecnených 
pri realizaci projektu a z prodeje aktiv porízených podle grantové dohody do výše 
hodnoty nákladu, které príjemce puvodne úctoval na vrub projektu, 

ii. nejsou považovány za príjem pro príjemce, jestliže pocházejí z využívání nových 
znalostí, které jsou výsledkem projektu. 

II.16. Financní príspevek Spolecenství 

1. „Financní príspevek Spolecenství“ na projekt se urcí na základe skutecných zpusobilých 
nákladu a/nebo pevných sazeb a/nebo paušálních cástek schválených Komisí. 

2. Podmínky pro použití pevných sazeb nebo paušálních cástek jsou uvedeny v príloze III. 
Maximální výše pevných sazeb nebo paušálních cástek se urcí podle referencních sazeb 
stanovených v pracovním programu a celková odhadnutá cástka financního príspevku 
Spolecenství je uvedena v príloze I. 

3. Financní príspevek Spolecenství se vypocítává s ohledem na náklady projektu jako celku 
a jeho vyplacení je založeno na schválených nákladech jednotlivých príjemcu. 

4. Z financního príspevku Spolecenství nemuže príjemci plynout žádný zisk. Pro tento úcel 
zohlední konecná cástka financního príspevku Spolecenství v dobe podání posledního 
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financního výkazu veškeré príjmy projektu, které príjemce získal. Financní príspevek 
Spolecenství nemuže prekrocit zpusobilé náklady po odectení príjmu projektu. 

5. Celková cástka plateb Spolecenství v žádném prípade neprekrocí maximální cástku 
financního príspevku Spolecenství uvedenou v clánku 4. 

6. Jestliže projekt není prováden nebo je proveden nedostatecne, cástecne ci pozde, muže 
Komise snížit puvodne poskytnutý grant v souladu se skutecným provedením projektu podle 
podmínek stanovených v této grantové dohode. Tím není dotceno právo ukoncit grantovou 
dohodu podle clánku II.33 ani právo Komise použít sankce uvedené v cláncích II.22 a II.23. 

7. Financování v podobe pevných sazeb a/nebo paušálních cástek je omezeno na cástky 
stanovené v príloze I. Jestliže podmínky nebo duvody poskytnutí techto príspevku nejsou 
pri dokoncení projektu splneny nebo jsou splneny jen cástecne, Komise zruší nebo sníží svuj 
príspevek v souladu se skutecným rozsahem splnení podmínek nebo požadavku. 

II.17. Výnosy z predbežného financování poskytnutého Komisí 

1. Predbežné financování zustává až do záverecné platby majetkem Spolecenství. 

2. Prekrocí-li predbežné financování cástku stanovenou ve financním narízení a v jeho 
provádecích pravidlech, navrátí príjemce Komisi za každé období pro predkládání zpráv 
behem provádení dohody nabehlé úroky. 

ODDÍL 2 – ZÁRUCNÍ FOND A ZÍSKÁNÍ ZPET 

II.18. Zárucní fond  
 

1. S výhradou ustanovení následujících odstavcu je financní odpovednost príjemce omezena 
na jeho vlastní závazky. 

 
2. V souladu s clánkem 5 prispívá príjemce do zárucního fondu (dále jen „fond“) zrízeného 

za úcelem rízení rizika spojeného s nezískáním cástek dlužných Komisi zpet od príjemcu 
grantových dohod v rámci 7RP. Uvedený príspevek, který má být za nej preveden Komisí, 
nesmí být použit k vyrovnání žádného nesplaceného dluhu, který muže mít vuci 
Spolecenství. 

 
3. Fond je majetkem príjemcu grantových dohod probíhajících v rámci 7RP. Je ve správe 

Spolecenství, které je zastoupeno Komisí jednající jako výkonný orgán jménem príjemcu. 
Fond je odevzdán do úschovy bance (dále jen „banka“) vybrané Spolecenstvím, které je 
zastoupeno Komisí jednající jako výkonný orgán.  

 
4. Úroky z fondu se do fondu pricítají a Komise je použije na prevody nebo zpetné získání 

z fondu podle cl. II.19 odst. 1 a 2 (dále jen „operace“). 
 

Operace lze provádet ode dne vstupu v platnost první grantové dohody v rámci 7RP 
do dne záverecné platby poslední grantové dohody. Na konci uvedeného období se 
jakýkoli zbývající úrok stane majetkem Spolecenství. 

 
Jestliže úrok nepostacuje na pokrytí operací, mohou být na konci období uvedeného 
v predchozím odstavci použity príspevky do fondu maximálne do výše 1 % financního 
príspevku Spolecenství splatného ve prospech príjemcu, ovšem jiné než príspevky uvedené 
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v odstavci 5. Nad rámec tohoto omezení nebo po uvedeném období získá Komise 
jakoukoli dlužnou cástku zpet prímo od príjemcu. 

 
5. Pri zaplacení záverecné platby po skoncení projektu se cástka príspevku do fondu podle 

této grantové dohody vrátí príjemci. 
 

Cástka, která má být vrácena, odpovídá tomuto vzorci: 
 

„príspevek do fondu podle této grantové dohody“ x „index fondu“ 
 

„Index fondu“, který má být používán v prubehu následujícího mesíce, stanoví na konci 
každého mesíce banka a rovná se tomuto pomeru sníženému v prípade vyšší hodnoty na 1: 

 
index fondu = (C + I + B)/C 

kde:  
 

C = príspevky do fondu za všechny projekty probíhající pri stanovení indexu 
 

I = nabehlé úroky fondu, kumulovane od zacátku období 
 

B = (zpetná získání ve prospech fondu) – (prevody a zpetná získání z fondu) 
 

Jestliže podle tohoto výpoctu je cástka, která má být vrácena príjemci, nižší než cástka 
príspevku do fondu podle této grantové dohody, uvedený odecet neprekrocí 1 % 
financního príspevku Spolecenství a nevztahuje se na cástky splatné verejným subjektum 
nebo právním subjektum, jejichž úcast na grantové dohode je zarucena clenským státem 
nebo pridruženou zemí, a institucím stredního a vysokoškolského vzdelávání. 

 
Príjemce tímto souhlasí, že cástka, která mu má být vrácena, je bez jakýchkoli dalších 
formalit prevedena na platbu jakéhokoli dluhu, který príjemce dluží Spolecenství podle 
této grantové dohody, nebo jakéhokoli jiného závazku bez ohledu na jeho puvod. 

 

II.19. Nahrazení a získání zpet 

1. Jestliže cástka, kterou príjemce dluží Spolecenství, má být získána zpet po ukoncení nebo 
završení jakékoli grantové dohody v rámci 7RP, požádá Komise o vrácení dlužné cástky 
zpet vydáním inkasního príkazu urceného príjemci. Jestliže platby nejsou uskutecneny 
do data splatnosti, mohou být cástky dlužné Spolecenství kompenzovány v podobe 
jakýchkoli cástek, které Spolecenství dluží príjemci poté, co je o tom príjemce informován. 
Za výjimecných okolností, které jsou oduvodneny nutností chránit financní zájmy 
Spolecenství, muže Komise provést toto vyrovnání pred datem splatnosti platby. Predchozí 
souhlas príjemce se nevyžaduje. Není-li kompenzace možná, uskutecní Komise získání 
dlužných cástek zpet z fondu. 

2. Jestliže cástka, kterou príjemce dluží, byla prevedena nebo získána zpet podle odstavce 1 
z fondu, nahradí príjemce uvedenou cástku fondu. Za tímto úcelem vydá Komise 
ve prospech fondu inkasní príkaz urcený príjemci. 

3. Príjemce tímto souhlasí, že: 

- jakákoli nesplacená platba krome predbežného financování, kterou dluží 
Spolecenství príjemci bez ohledu na její puvod, je prevedena na platbu dluhu 
príjemce vuci fondu, 
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- Komise muže rozhodnout o získání cástek zpet v souladu s odstavcem 5. 

4. Príjemce je srozumen s tím, že podle clánku 256 Smlouvy o založení Evropského 
spolecenství a podle financního narízení muže Komise prijmout vykonatelné rozhodnutí, 
kterým se oficiálne stanoví cástka vymahatelná od jiných subjektu než od státu. 

5. Jestliže povinnost zaplatit dlužnou cástku není splnena do data stanoveného Komisí, je 
dlužná cástka zatížena úrokem se sazbou uvedenou v clánku II.4. Úrok z prodlení se týká 
období od data stanoveného pro platbu bez tohoto dne do data, kdy Komise obdrží platbu 
celé dlužné cástky, vcetne. Jakákoli cástecná platba je nejdríve zaúctována proti poplatkum 
a úroku z prodlení, a poté proti jistine. 

ODDÍL 3 – KONTROLY A SANKCE  
 

II.20. Financní audity a kontroly 

1. Komise muže kdykoli behem provádení projektu a až pet let po jeho skoncení zarídit 
provedení financních auditu externími auditory nebo samotnými útvary Komise, vcetne 
úradu OLAF. Má se za to, že kontrolní postup byl zahájen dnem prijetí príslušného dopisu 
zaslaného Komisí. Audity se mohou týkat financních, systémových a jiných aspektu 
(napríklad úcetních zásad a zásad rízení), které souvisejí s rádným plnením grantové 
dohody. Jsou provádeny jako duverné. 

2. Príjemce Komisi prímo poskytne veškeré informace a údaje, které muže Komise nebo 
jakýkoli zástupce oprávnený Komisí požadovat, s cílem overit, že grantová dohoda je rádne 
rízena a plnena v souladu se svými ustanoveními a že náklady jsou úctovány v souladu s ní. 
Tyto informace a údaje musí být presné, úplné a musí mít vypovídací hodnotu. 

3. Príjemce ukládá prvopisy nebo ve výjimecných prípadech rádne overené kopie – vcetne 
elektronických kopií – všech dokumentu, které souvisejí s grantovou dohodou, až pet let 
po skoncení projektu. Pokud jsou požadovány v prubehu jakéhokoli auditu podle grantové 
dohody, musí být zprístupneny Komisi. 

4. Za úcelem provádení auditu príjemce zajistí, aby útvary Komise a jakékoli externí subjekty 
oprávnené Komisí mely na míste prístup v jakoukoli primerenou dobu zejména do kancelárí 
príjemce, k jeho pocítacovým údajum, k jeho úcetním údajum a k veškerým informacím 
potrebným k provedení auditu, vcetne informací o platech jednotlivých osob, které se 
podílejí na projektu. Zajistí, aby informace byly snadno dostupné na míste v dobe auditu 
a aby v prípade žádosti byly údaje predány ve vhodné podobe. 

5. Na základe zjištení ucinených v prubehu financního auditu je vypracována predbežná 
zpráva. Komise nebo její oprávnený zástupce ji zašle príjemci, který se k ní muže vyjádrit 
do jednoho mesíce od prijetí. Komise se muže rozhodnout nebrat v úvahu pripomínky nebo 
dokumenty zaslané po uvedené lhute. Záverecná zpráva je zaslána príjemci do dvou mesícu 
po uplynutí výše uvedené lhuty. 

6. Na základe záveru auditu prijme Komise veškerá opatrení, která považuje za nezbytná, 
vcetne vydání inkasních príkazu, které se týkají všech plateb uskutecnených Komisí nebo 
jejich cásti, a uložení jakékoli použitelné sankce. 

7. Evropský úcetní dvur má totožná práva jako Komise, zejména právo na prístup pro úcely 
kontrol a auditu, aniž jsou dotcena jeho vlastní pravidla. 
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8. Krome toho muže Komise provádet kontroly a inspekce na míste v souladu s narízením 
Rady (ES, Euratom) c. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích 
na míste provádených Komisí za úcelem ochrany financních zájmu Evropských spolecenství 
proti podvodum a jiným nesrovnalostem6 a s narízením Evropského parlamentu a Rady 
c. 1073/1999 ze dne 25. kvetna 1999 o vyšetrování provádeném Evropským úradem pro boj 
proti podvodum (OLAF)7. 

II.21. Technické audity a prezkumy 

1. Komise muže zahájit technický audit nebo prezkum kdykoli v prubehu provádení projektu 
a až pet let po jeho skoncení. Cílem technického auditu nebo prezkumu je posoudit práci 
odvedenou v rámci projektu v urcitém období, mj. hodnocením zpráv o projektu a jeho 
výsledku príslušných pro dané období. Tyto audity a prezkumy se mohou týkat 
vedeckých, technologických a jiných aspektu, které souvisejí s rádným provádením 
projektu a grantové dohody.  

2. V souvislosti s popisem díla (príloha I) audit nebo prezkum objektivne posoudí: 

- stupen plnení pracovního plánu projektu za príslušné období a navazující výsledky, 
- trvalý význam cílu a prulomový potenciál, pokud jde o soucasný stav vedeckého 

a prumyslového vývoje, 
- naplánované a využívané zdroje v souvislosti s dosaženým pokrokem, za dodržování 

zásad hospodárnosti, úcinnosti a efektivity, 
- postupy a metody rízení projektu, 
- prínosy a zaclenení príjemce v rámci projektu, 
- ocekávané dopady na hospodárství, hospodárskou soutež a spolecnost a plán príjemce 

na využívání a šírení nových znalostí. 
 

3. Má se za to, že audity a prezkumy byly zahájeny dnem, kdy príjemce obdrží príslušný 
dopis zaslaný Komisí.  

4. Všechny audity nebo prezkumy jsou považovány za duverné. 

5. Komisi mohou pri technických auditech a prezkumech pomáhat externí odborníci na vedu 
nebo technologie. Pred provedením hodnocení Komise sdelí príjemci totožnost 
jmenovaných odborníku. Príjemce má právo odmítnout úcast konkrétního externího 
odborníka na vedu nebo technologie z duvodu obchodního tajemství. 

6. Audity a prezkumy mohou být provádeny na dálku v domove nebo na pracovišti 
odborníka nebo mohou zahrnovat setkání se zástupci projektu v prostorách Komise nebo 
príjemce. Komise nebo externí odborník na vedu ci technologie smí mít prístup do míst 
a prostor, kde se provádí práce, a k jakýmkoli dokumentum, které se týkají díla. 

7. Príjemce Komisi prímo poskytne veškeré podrobné informace a údaje, které muže Komise 
nebo externí odborník na vedu ci technologie požadovat, s cílem overit rádné provádení 
projektu a jeho plnení v souladu s ustanoveními této grantové dohody. 

                                                
6 Úr. vest. L 292, 15.11.1996, s. 2. 

7  Úr. vest. L 136, 31.5.1999. 
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8. O výsledku auditu a prezkumu je vypracována zpráva. Komise ji zašle príjemci, který se 
k ní muže vyjádrit do jednoho mesíce od prijetí. Komise se muže rozhodnout nebrat 
v úvahu pripomínky zaslané po uvedené lhute.  

9. Na základe oficiálních doporucení odborníku informuje Komise príjemce o svém 
rozhodnutí: 

- schválit, nebo zamítnout výsledky, 

- umožnit, aby projekt pokracoval bez úprav prílohy I nebo s drobnými úpravami, 

- že projekt muže pokracovat pouze s vetšími úpravami,  

- zahájit ukoncení grantové dohody podle clánku II.33, 

- vydat inkasní príkaz pro všechny platby uskutecnené Komisí nebo jejich cást a uplatnit 
jakoukoli použitelnou sankci.  

10. Na základe vlastního uvážení útvaru Komise muže být až pet let od skoncení projektu 
proveden etický audit. Primerene se použijí odstavce 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 

II.22. Smluvní náhrada škody 

1. Príjemce, o kterém se zjistí, že nadhodnotil jakoukoli cástku, a který tedy obdržel 
od Spolecenství neoprávnený financní príspevek, je povinen, aniž jsou dotcena jakákoli 
další opatrení stanovená v této grantové dohode, zaplatit odškodné, dále jen „náhradu 
škody“. Náhrada škody je splatná spolu s navrácením neoprávneného financního 
príspevku Spolecenství príjemcem. Komise muže ve výjimecných prípadech od vymáhání 
náhrady škody upustit.  

2. Jakákoli cástka náhrady škody musí být primerená nadhodnocené cástce a neoprávnené 
cásti financního príspevku Spolecenství. Pro výpocet náhrady škody se použije tento 
vzorec: 

Náhrada škody = neoprávnený financní príspevek Spolecenství x (nadhodnocená 
cástka / celkový uplatnovaný financní príspevek Spolecenství) 

Výpocet jakékoli náhrady škody bere v úvahu pouze období pro predkládání zpráv, které 
se týká nároku príjemce na financní príspevek Spolecenství za uvedené období. 
Nevypocítá se v souvislosti s celým financním príspevkem Spolecenství.  

3. Komise informuje príjemce, u kterého má za to, že je povinen zaplatit náhradu škody, 
o svém nároku písemne doporuceným dopisem s potvrzením o prijetí. Príjemce má 
30denní lhutu, aby na požadavek Spolecenství odpovedel. 

4. Postup pro vrácení neoprávneného financního príspevku Spolecenství a pro platbu náhrady 
škody bude urcen v souladu s ustanoveními clánku II.19. Náhrada škody bude odectena od 
jakékoli další platby nebo bude získána zpet Komisí. 

5. Komise má nárok na náhradu škody v souvislosti s jakoukoli nadhodnocenou cástkou, 
která se zjistí po skoncení projektu, v souladu s ustanoveními odstavcu 1 až 4. 
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II.23. Financní sankce 

1. Príjemce, který se provinil nepravdivými prohlášeními nebo který závažným zpusobem 
neplní své povinnosti podle této grantové dohody, je povinen uhradit financní sankce 
ve výši 2 % až 10 % hodnoty financního príspevku Spolecenství, který obdržel. Sazba 
muže být zvýšena na 4 % až 20 % v prípade prestupku opakovaného do peti let od prvního 
porušení. 

2. V prípade odstavce 1 jsou príjemci vylouceni ze všech grantu Spolecenství maximálne 
na dva roky od data zjištení porušování. 

3. Ustanoveními tohoto clánku není dotcena žádná správní ani financní sankce, která muže 
být jakémukoli príjemci v prodlení uložena v souladu s financním narízením, ani žádné 
další opravné prostredky v obcanskoprávním rízení, na které muže mít Spolecenství nebo 
kterýkoli jiný príjemce nárok. Tato ustanovení rovnež nevylucují žádné trestneprávní 
rízení, které mohou zahájit orgány clenských státu. 

Cást C  PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, VYUŽÍVÁNÍ 
A ŠÍRENÍ 

ODDÍL 1 – NOVÉ ZNALOSTI 

II.24. Vlastnictví 
1. Nové znalosti jsou vlastnictvím príjemce, který provedl práci, z níž nové znalosti vzešly. 

2. Jestliže jsou zamestnanci nebo jiní pracovníci pracující pro príjemce oprávneni uplatnovat 
práva na nové znalosti, pak tento príjemce zajistí, aby mohla být tato práva vykonávána 
zpusobem, který je v souladu s povinnostmi príjemce podle této grantové dohody. 

II.25. Prevod 

1. Jestliže nekterý príjemce prevádí své vlastnické právo k novým znalostem, prevede 
na nabyvatele i své povinnosti související s temito novými znalostmi, vcetne povinnosti 
postoupit je libovolnému dalšímu nabyvateli. 

2.  Pokud príjemce hodlá prevést vlastnictví nových znalostí na tretí stranu usazenou v tretí 
zemi, která není pridružena k sedmému rámcovému programu, muže Komise proti tomuto 
prevodu vlastnictví nových znalostí vznést námitky, domnívá-li se, že to není v souladu 
se zájmem rozvíjet konkurenceschopnost evropského hospodárství nebo se to neslucuje 
s etickými zásadami nebo s bezpecnostními aspekty. 

V takových prípadech k prevodu vlastnictví nedojde, dokud se Komise neujistí, že budou 
zavedena príslušná ochranná opatrení, a prevod písemne nepovolí. 

II.26. Ochrana 

1. Mohou-li být nové znalosti prumyslove nebo obchodne využity, zajistí jejich vlastník 
primerenou a úcinnou ochranu s náležitým ohledem na své oprávnené zájmy. 
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2. Patentové prihlášky, které se týkají nových znalostí, podané príjemcem nebo z jeho poverení 
musí obsahovat toto prohlášení, které uvádí, že nové znalosti vznikly s financním prispením 
Spolecenství: 

Práce, která vedla k tomuto vynálezu, získala financní prostredky ze sedmého 
rámcového programu ([7RP/2007-2013]) [Evropského spolecenství] na základe 
grantové dohody c. [xxxxxx]8. 

Všechny podané patentové prihlášky, které se týkají nových znalostí, musí být navíc 
uvedeny v plánu na využívání a šírení nových znalostí, vcetne dostatecných údaju/odkazu, 
které Komisi umožní patent (patentovou prihlášku) sledovat. Komisi musí být oznámeno 
jakékoli takovéto podání, k nemuž dojde po predložení záverecné zprávy, vcetne 
príslušných údaju/odkazu. 

3. Mohou-li nové znalosti nalézt prumyslové nebo obchodní využití a jejich vlastník je 
nechrání ani je neprevede na pridružený subjekt usazený v clenském státe nebo pridružené 
zemi nebo na jinou tretí stranu usazenou v clenském státe nebo pridružené zemi spolu se 
souvisejícími povinnostmi v souladu s clánkem II.28, nelze tyto nové znalosti šírit, dokud 
není informována Komise. Komise musí být informována alespon 45 dní pred zamýšleným 
šírením. 

V takovém prípade muže Spolecenství se souhlasem príslušného príjemce vlastnictví techto 
nových znalostí prevzít a prijmout opatrení na jejich primerenou a úcinnou ochranu. 
Príslušný príjemce muže odmítnout pouze tehdy, muže-li prokázat, že by tím byly výrazne 
narušeny jeho oprávnené zájmy.  

V prípade, že Spolecenství prevezme vlastnictví, prebírá také povinnosti, které souvisejí 
s poskytováním prístupových práv. 

II.27. Využívání 

1.  Príjemce využívá nové znalosti, které vlastní, nebo jejich využívání zajistí. 

2.  Príjemce oznámí predpokládané využívání nových znalostí v plánu na využívání a šírení 
nových znalostí. Informace musí být dostatecne podrobné, aby Komise mohla provést 
jakýkoli související audit. 

II.28. Šírení 

1. Každý príjemce zajistí, aby jím vlastnené nové znalosti byly šíreny co nejrychleji. Neuciní-li 
tak, muže tyto nové znalosti šírit Komise.  

2. Šírení musí být v souladu s ochranou práv duševního vlastnictví, povinnostmi duvernosti 
a oprávnenými zájmy vlastníka (vlastníku) nových znalostí. 

3.  Všechny publikace nebo jakékoli jiné šírení nových znalostí obsahují toto prohlášení, které 
uvádí, že príslušné nové znalosti vznikly s financním prispením Spolecenství: 

                                                
8 Toto prohlášení bude muset být preloženo do jazyka patentové prihlášky. Budou poskytnuty preklady do všech 

jazyku Spolecenství. 
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Výzkum, který vedl k temto výsledkum, získal financní prostredky ze sedmého 
rámcového programu ([7RP/2007-2013]) [Evropského spolecenství] na základe 
grantové dohody c. [xxxxxx]. 9 
 

Jakékoli šírení musí být uvedeno v plánu na využívání a šírení nových znalostí, vcetne 
dostatecných údaju/odkazu, které Komisi umožní šírení sledovat. Pokud jde o vedecké 
publikace, které se týkají nových znalostí, vydané pred predložením záverecné zprávy nebo 
po nem, musí být tyto údaje/odkazy a výtah z publikace predloženy Komisi nejpozdeji dva 
mesíce po vydání. Komisi je zároven poskytnuta i elektronická verze zverejneného znení 
nebo konecného rukopisu prijatého ke zverejnení pro úcely stanovené v clánku II.11.2, 
jestliže tím nejsou porušena žádná práva tretích stran. 

ODDÍL 2 –PRÍSTUPOVÁ PRÁVA 

II.29. Stávající znalosti 

Príjemci mohou definovat stávající znalosti nezbytné pro úcely projektu v písemné dohode, 
prípadne mohou konkrétní stávající znalosti vyloucit10.  

II.30. Zásady  

1. Veškeré žádosti o prístupová práva se podávají písemne. 

2. Udelení prístupových práv muže být podmíneno prijetím zvláštních podmínek s cílem 
zajistit, že tato práva budou využívána pouze k zamýšlenému úcelu a že existují príslušné 
závazky duvernosti. 

3. Není-li s vlastníkem nových znalostí nebo stávajících znalostí dohodnuto jinak, prístupová 
práva neopravnují k udelování sublicencí. 

4. Pokud však príjemce hodlá udelit výhradní licenci na nové znalosti tretí strane usazené 
v tretí zemi, která není pridružena k sedmému rámcovému programu, muže Komise vznést 
námitky proti udelení této výhradní licence na nové znalosti, domnívá-li se, že to není 
v souladu se zájmem rozvíjet konkurenceschopnost evropského hospodárství nebo se to 
neslucuje s etickými zásadami nebo s bezpecnostními aspekty.  

V takových prípadech k udelení výhradní licence nedojde, dokud se Komise neujistí, 
že budou zavedena príslušná ochranná opatrení, a udelení písemne nepovolí. 

                                                
9 Toto prohlášení bude muset být preloženo do jazyka šírení. Budou poskytnuty preklady do všech jazyku 

Spolecenství. 

10 Toto vyloucení muže být docasné (napr. aby byla umožnena adekvátní ochrana stávajících znalostí 
pred poskytnutím prístupu) nebo omezené. Jelikož u stávajících znalostí se má z povahy veci za to, že jsou 
potrebné k provádení nebo využívání, mel by se príjemce zabývat dopadem tohoto vyloucení na projekt, zejména 
v souvislosti s vyloucením, které nemá docasný charakter.  
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ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ 

II.31. Žádosti o zmeny a ukoncení z podnetu príjemce 

1. O zmeny této grantové dohody muže požádat každá ze stran. Žádosti o zmeny a ukoncení 
podepisují zákonní zástupci stran a predkládají se v souladu s clánkem 7. 

2. Žádost o zmenu, která obsahuje víc než jednu úpravu dohody, je považována za celek, který 
nelze rozdelit na nekolik žádostí a je druhou stranou schválen nebo zamítnut vcelku 
s výjimkou prípadu, kdy žádost výslovne uvádí, že obsahuje samostatné žádosti, které lze 
schválit samostatne. 

3. Úcelem nebo úcinkem zmen nesmí být zmeny dohody, které by mohly zpochybnit 
rozhodnutí o poskytnutí grantu nebo by mohly vést k nerovnému zacházení s príjemci. 

Žádosti o ukoncení grantové dohody obsahují oduvodnení ukoncení a zprávy a výsledky 
uvedené v clánku II.3, které se týkají práce vykonané do dne, kdy ukoncení nabývá 
úcinnosti. 

II.32. Schválení žádostí príjemce o zmeny a ukoncení  

1. Strany této grantové dohody se zavazují schválit nebo zamítnout jakoukoli platnou žádost 
o zmenu nebo ukoncení do 45 dnu od jejího prijetí. Nebude-li odpoved zaslána do 45 dnu 
od prijetí žádosti, je tato považována za zamítnutou. 

2. Schválení požadované zmeny nebo ukoncení ze strany Komise je oznámeno príjemci. 

3. Zmeny a ukoncení nabývají úcinnosti v den dohodnutý stranami; jestliže není urcen žádný 
den, nabývají úcinnosti dnem schválení Komisí. 

II.33. Ukoncení grantové dohody nebo úcasti jednoho ci více 
príjemcu z podnetu Komise  

1. Komise muže ukoncit grantovou dohodu nebo úcast príjemce v následujících prípadech: 

a) v prípade neplnení nebo nedostatecného plnení díla nebo porušení jakékoli podstatné 
povinnosti uložené touto grantovou dohodou, které není napraveno ve lhute 30 dnu po 
písemné žádosti o nápravu situace zaslané konsorciu.  

b) jestliže se príjemce zámerne nebo z nedbalosti dopustí nesrovnalosti pri plnení jakékoli 
grantové dohody s Komisí,  

c) jestliže príjemce porušil základní etické zásady, 

d) jestliže nejsou predloženy požadované zprávy ci výsledky nebo Komise predložené 
zprávy ci výsledky neschválí, 

e) z vážných technických nebo ekonomických duvodu, kterými je výrazne nepríznive 
ovlivneno dokoncení projektu, 

f)  jestliže se znacne sníží potenciální využívání výsledku projektu, 
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g) jestliže právní, financní, organizacní nebo technická zmena ci zmena kontroly príjemce 
zpochybní rozhodnutí Komise schválit jeho úcast, 

h) jestliže jakákoli takováto zmena uvedená výše v písmenu g) nebo ukoncení úcasti 
príslušného príjemce podstatne ovlivní provádení projektu nebo zájmy Spolecenství 
nebo zpochybní rozhodnutí poskytnout príspevek Spolecenství, 

i) jestliže v prípade vyšší moci oznámené ve shode s clánkem II.35 je jakákoli reaktivace 
projektu po pozastavení nemožná, 

j) jestliže již nejsou splnovány podmínky úcasti na projektu stanovené pravidly pro úcast 
nebo pozmenené výzvou k predkládání návrhu, na jejímž základe byl projekt predložen, 
pokud se Komise nedomnívá, že pokracování projektu je nezbytné pro provádení 
specifického programu, 

k) jestliže je príjemce pravomocne odsouzen pro trestný cin související s jeho podnikáním 
nebo jestliže se dopustil vážného profesního pochybení, které bylo prokazatelne zjišteno, 

l) jestliže je na príjemce prohlášen konkurz nebo je v likvidaci. 

2. Ukoncení grantové dohody z podnetu Komise je oznámeno príjemci; ukoncení nabude 
úcinnosti v den uvedený v oznámení, nejpozdeji však 30 dní po jeho prijetí príjemcem. 

3. Príjemce do 45 dnu od data úcinnosti ukoncení predloží všechny požadované zprávy 
a výsledky uvedené v clánku II.4, které se týkají práce odvedené do uvedeného data. 
V prípade neobdržení techto dokumentu ve výše uvedené lhute se muže Komise po 
písemném poskytnutí lhuty 30 dnu od neobdržení techto dokumentu rozhodnout nebrat 
v úvahu žádné další nároky na náklady a neprovádet žádné další platby, poprípade 
požadovat vrácení zpet jakéhokoli predbežného financování, které príjemce dluží. 

II.34. Financní príspevek po ukoncení a další dusledky ukoncení  

1. V prípade ukoncení je jakýkoli financní príspevek Spolecenství omezen na zpusobilé 
náklady vzniklé a schválené do data úcinnosti tohoto ukoncení a na jakékoli oprávnené 
závazky prijaté pred uvedeným datem, které nelze zrušit.  

2. Odchylne od výše uvedeného odstavce: 

- v prípade cl. II.33 odst. 1 písm. a) je jakýkoli financní príspevek Spolecenství omezen 
na zpusobilé náklady vzniklé do data prijetí písemné žádosti o nápravu porušení. 

3. Krome toho v prípade cl. II.33 odst. 1 písm. a), b), c), d), k) muže Komise požadovat vrácení 
financního príspevku Spolecenství v plné nebo cástecné výši. V prípade cl. II.33. odst. 1 
písm. a) vezme Komise v úvahu povahu a výsledky odvedené práce a její užitecnost pro 
Spolecenství v souvislosti s príslušným specifickým programem. 

4. Má se za to, že zprávy a výsledky predložené v rámci ukoncení jsou predloženy na konci 
odpovídajícího období pro predkládání zpráv. 

5. Jestliže Spolecenství uskutecní platbu po ukoncení grantové dohody, je tato platba 
považována za záverecnou platbu. 

Ustanovení uvedená v cláncích II.8, II.9, II.10, II.11, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, II.31, II.33, 
II.36, II.37 a v cásti C prílohy II platí i po ukoncení grantové dohody. 



Grantová dohoda 7RP – Marie Curie 

 26 

II.35. Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepredvídatelná a výjimecná událost, která ovlivnuje splnení 
kterékoli povinnosti stranami podle této grantové dohody, je mimo jejich kontrolu 
a nemohou ji navzdory primerenému úsilí prekonat. Žádná vada produktu nebo služby ci 
prodlení v jejich zprístupnení pro úcely plnení této grantové dohody, které toto plnení 
ovlivnuje, vcetne napríklad anomálií ve fungování nebo výkonu takového produktu nebo 
služby, pracovních sporu, stávek nebo financních potíží nepredstavují události vyšší moci. 

2. Je-li príjemce vystaven pusobení vyšší moci, která muže ovlivnit plnení jeho povinností 
podle této grantové dohody, uvedomí o tom neprodlene Komisi a uvede povahu, 
pravdepodobné trvání a predpokládané dopady.  

3. Je-li Spolecenství vystaveno pusobení vyšší moci, která muže ovlivnit plnení jeho povinností 
podle této grantové dohody, uvedomí o tom neprodlene príjemce a uvede povahu, 
pravdepodobné trvání a predpokládané úcinky.  

4. Nemá se za to, že kterákoli strana porušila svou povinnost realizovat projekt, jestliže jí 
v tom zabránila vyšší moc. Jestliže príjemce nemuže plnit své povinnosti provádet projekt 
v dusledku vyšší moci, lze poskytnout schválené vzniklé zpusobilé náklady pouze u úkolu, 
které skutecne byly vykonány do data události oznacované jako vyšší moc. Prijmou se 
veškerá opatrení nezbytná k minimalizaci škod. 

II.36. Postoupení  

Príjemce nepostoupí žádná svá práva a povinnosti vyplývající z grantové dohody s výjimkou 
prípadu stanovených v clánku II.25 (prevedení nových znalostí) bez predchozího písemného 
svolení Komise. 

II.37. Odpovednost  

1. Spolecenství se zproštuje odpovednosti za jakékoli ciny nebo opomenutí príjemce 
v souvislosti s touto grantovou dohodou. Je zprošteno odpovednosti za veškeré vady 
jakýchkoli produktu, procesu nebo služeb vytvorených na základe nových znalostí, vcetne 
napríklad anomálií jejich fungování nebo výkonu.  

2. Príjemce poskytuje Spolecenství plnou záruku a souhlasí, že jej odškodní v prípade jakékoli 
žaloby, stížnosti nebo rízení zahájeného tretí stranou proti Spolecenství v dusledku škody 
zpusobené jakýmkoli jeho cinem nebo opomenutím v souvislosti s touto grantovou dohodou 
nebo jakýmkoli produktem, procesem nebo službou, kterou vytvoril na základe nových 
znalostí, jež jsou výsledkem projektu. 
V prípade jakékoli žaloby podané na príjemce tretí stranou v souvislosti s plnením této 
grantové dohody mu Komise muže na základe písemné žádosti poskytnout pomoc. Náklady 
vzniklé v této souvislosti Komisi ponese daný príjemce.  

3. Každý príjemce nese výhradní zodpovednost za zajištení toho, že jeho ciny v rámci tohoto 
projektu neporušují práva tretích stran.  

4. Spolecenství se zproštuje odpovednosti za jakékoli dusledky, které vyplývají z rádného 
výkonu práv Spolecenství podle pravidel pro úcast nebo této grantové dohody. 


