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

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

nepřímou kontrolou příjemce nebo pod stejnou přímou nebo nepřímou kontrolou jako 
příjemce, přičemž kontrola může mít některou z těchto podob: 

 
a) přímé či nepřímé držení více než 50 % nominální hodnoty vydaného akciového kapitálu 
v daném právním subjektu nebo většinového hlasovacího práva akcionářů či společníků 
tohoto subjektu, 
 
b) přímé nebo nepřímé skutečné či právně zakotvené rozhodovací pravomoci v daném 
právním subjektu. 

 
3. „Přidruženou zemí“ se rozumí třetí země, která je smluvní stranou některé mezinárodní 

dohody uzavřené se Společenstvím, na jejímž základě nebo podle jejíchž podmínek tato země 
hradí finanční příspěvek na sedmý rámcový program nebo na jeho část. 

 
4. „Stávajícími znalostmi“ se rozumí informace, které příjemci měli před podpisem této dohody, 

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

 
5. „Šířením“ se rozumí zveřejňování nových znalostí jakýmkoli odpovídajícím způsobem kromě 

těch, které vyplývají z náležitostí na ochranu nových znalostí, a to včetně zveřejňování nových 
znalostí prostřednictvím jakéhokoli média. 

6. „Spravedlivými a přiměřenými podmínkami“ se rozumí vhodné podmínky, včetně možných 
finančních podmínek, zohledňující zvláštní okolnosti žádosti o přístup, například skutečnou 
nebo možnou hodnotu nových znalostí nebo stávajících znalostí, k nimž je požadován přístup, 
nebo rozsah, trvání nebo další charakteristiky předpokládaného využití. 

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

chráněny či nikoliv, které vznikly v rámci projektu. Tyto výsledky zahrnují práva související 
s autorskými právy, chráněnými průmyslovými vzory, patentovými právy, odrůdovými právy 
nebo podobnými formami ochrany. 
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8. „Využíváním“ se rozumí přímé nebo nepřímé užívání nových znalostí v dalších výzkumných 
činnostech jiných než těch, jež jsou zahrnuty do projektu, nebo pro vývoj či tvorbu produktu 
či procesu nebo pro jeho uvádění na trh nebo pro vytvoření a poskytování služby. 

9. „Třetí zemí“ se rozumí stát, který není členským státem. 

10. „Nesrovnalostí“ se rozumí jakékoli porušení právního předpisu Společenství nebo jakékoli 
porušení povinnosti vyplývající z jednání nebo opomenutí příjemce, v důsledku kterého je 
nebo by mohl být poškozen formou neoprávněného výdaje souhrnný rozpočet Evropských 
společenství nebo rozpočty řízené Evropskými společenstvími. 

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

vnitrostátním veřejným 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 niž je provádění výzkumu nebo technologického rozvoje jeden z jejích hlavních cílů. 
 
14. „Malým nebo středním podnikem“ se rozumí mikropodniky, malé a střední podniky 

ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ve znění ze dne 6. května 2003. 
 
  

Část A PROVÁDĚNÍ PROJEKTU 

ODDÍL 1 – OBECNÉ ZÁSADY 
 

II.2. Organizace konsorcia a úloha koordinátora  
 

1.   Všichni příjemci společně tvoří konsorcium bez ohledu na to, zda uzavřeli samostatnou 
písemnou dohodu o založení konsorcia. Příjemce zastupuje před Komisí koordinátor, 
který je zprostředkovatelem jakékoli komunikace mezi Komisí a jakýmkoli příjemcem 
s výjimkou případů uvedených v této grantové dohodě.  

 
2. Finanční příspěvek Společenství na projekt se vyplatí koordinátorovi, který jej obdrží 

za příjemce. Vyplacení finančního příspěvku Společenství koordinátorovi zbavuje Komisi 
platební povinnosti. 

 
3.   Koordinátor:  
 
a) spravuje finanční příspěvek Společenství, pokud jde o jeho rozdělení mezi příjemce 

a činnosti, v souladu s touto grantovou dohodou a s rozhodnutími přijatými konsorciem. 
Koordinátor zajistí, že všechny příslušné platby jsou poskytnuty ostatním příjemcům 
bez neodůvodněného prodlení, 

b) vede evidenci a finanční účetnictví, ze kterého je možno kdykoli zjistit, jaké podíly 
finančního příspěvku Společenství byly vyplaceny každému příjemci pro účely projektu, 

c)  informuje Komisi o rozdělení finančního příspěvku Společenství a o datu převodu 
ve prospěch příjemců, jestliže to tato grantová dohoda nebo Komise vyžaduje,  



Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7RP – příloha II 

 4

d) přezkoumává zprávy, aby před jejich předáním Komisi ověřil, zda jsou v souladu s úkoly 
v rámci projektu, 

e) sleduje, zda příjemci dodržují své povinnosti podle této grantové dohody. 

Koordinátor nesmí provádění výše uvedených úkolů zadat třetí straně. 
         
4. Příjemci plní jako konsorcium tyto povinnosti:  

 
a) poskytují veškeré podrobné údaje požadované Komisí pro účely řádné správy tohoto 

projektu, 

b) provádějí projekt vůči Společenství společně a nerozdílně a přijmou veškerá potřebná 
a přiměřená opatření, aby zajistili, že se projekt provádí v souladu s podmínkami této 
grantové dohody, 

c) přijmou vhodná vnitřní opatření v souladu s ustanoveními této grantové dohody, aby 
zajistili účinné provádění projektu. Stanoví-li tak článek 1.4, mají tato vnitřní ujednání 
podobu písemné dohody o založení konsorcia (dále jen „dohoda o založení konsorcia“). 
Dohoda o založení konsorcia mj. upravuje: 

i. vnitřní organizaci konsorcia včetně rozhodovacích postupů, 

ii. pravidla šíření a využívání a přístupová práva, 

iii. rozdělení finančního příspěvku Společenství, 

iv. urovnávání vnitřních sporů včetně případů zneužití pravomoci,  

v. ujednání o odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti mezi příjemci. 

d) ve vhodných případech se stýká s aktéry mimo výzkumnou komunitu a s veřejností, aby 
podpořil dialog a diskusi s politickými činiteli a občanskou společností o výzkumném 
programu, o výsledcích výzkumu a o souvisejících vědeckých otázkách, vytváří synergii 
se vzděláváním na všech úrovních a vykonává činnosti, které podporují společensko-
hospodářský dopad výzkumu,   

e) umožňuje Komisi účastnit se schůzek, které se týkají projektu. 

 

II.3. Zvláštní povinnosti plnění každého příjemce  
 

Každý příjemce: 

a) provádí dílo podle přílohy I. Tam, kde je to nutné pro provádění projektu, může 
o provedení některých prvků požádat třetí stranu podle podmínek stanovených v článku 
II.7 nebo v jakékoli zvláštní doložce v článku 7. Příjemce může k vykonání své části 
práce využít zdroje, které mu poskytnou třetí strany, 

b) zajistí, že jakákoli dohoda nebo smlouva, která souvisí s projektem, uzavřená mezi 
příjemcem a jakoukoli třetí stranou obsahuje ustanovení, že tato třetí strana, včetně 
auditora, který poskytuje osvědčení o finančních výkazech nebo o metodice, nemá vůči 
Komisi žádná práva podle této grantové dohody, 

c) zajistí, že práva Komise a Účetního dvora provádět audity jsou rozšířena na právo 
provést jakýkoli takovýto audit nebo kontrolu u kterékoli třetí strany, jíž jsou částečně či 
plně hrazeny náklady z finančního příspěvku Společenství, a to za stejných podmínek 
jako jsou podmínky uvedené v této grantové dohodě, 
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d) zajistí, že podmínky, které jsou na něj použitelné podle článků II.4.4, II.10, II.11, II.12, 
II.13, II.14 a II.22, jsou také použitelné na jakoukoli třetí stranu, která uplatňuje náklady 
v rámci projektu podle ustanovení této grantové dohody, 

e) zajistí, že úkoly, které jsou mu přiděleny, splní správně a včas, 

f) včas informuje ostatní příjemce a Komisi prostřednictvím koordinátora o: 

• jménech osob, které řídí a sledují jeho práci, a o svých kontaktních údajích 
i o jakýchkoli změnách uvedených informací, 

• jakékoli události, která by mohla ovlivnit provádění projektu a práva 
Společenství,  

• jakékoli změně názvu své firmy, adresy a svých zákonných zástupců a o jakékoli 
změně v souvislosti se svou právní, finanční, organizační nebo technickou situací 
včetně změny kontroly a zejména jakékoli změny postavení, pokud jde 
o neziskové veřejné orgány, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumné organizace a malé a střední podniky,  

• jakékoli okolnosti, která ovlivní podmínky účasti uvedené v pravidlech 
pro účast1, finančním nařízení2 a jeho prováděcích pravidlech3 nebo jakýchkoli 
požadavků grantové dohody, zvlášť jestliže a pokud přestanou být v průběhu 
trvání projektu splňována jakákoli kritéria způsobilosti.   

g) poskytne Komisi včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Účetního 
dvora přímo všechny informace požadované v rámci kontrol a auditů, 

h) účastní se schůzek, které souvisejí s dohledem, sledováním a hodnocením projektu, které 
se ho týkají, 

i) podnikne veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul závazkům, které jsou neslučitelné 
s povinnostmi stanovenými v této grantové dohodě, a informuje ostatní příjemce 
a Komisi o všech nevyhnutelných povinnostech, které mohou nastat v průběhu trvání 
grantové dohody a které mohou mít důsledky 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) snaží se při provádění projektu podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže, 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, Úř. věst. L 391, 30.12.2006, 

s. 1. 

2 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1, naposledy 
pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, 
s. 1) ve znění pozdějších předpisů. 

3 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1, naposledy 
pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Úř. věst. L 227, 19.8.2006, s. 3) ve znění pozdějších 
předpisů. 
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m) bere ohled na obecné zásady doporučení Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků, zejména v souvislosti s pracovními podmínkami, s transparentností přijímání 
pracovníků a s pracovním rozvojem výzkumných pracovníků přijatých pro projekt, 

n) přijme veškerá potřebná preventivní opatření, aby předešel jakémukoli riziku střetu 
zájmů z hospodářských důvodů, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, 
z rodinných nebo citových důvodů nebo z jakýchkoli jiných důvodů, které mohou 
ovlivnit nestranné a objektivní provádění projektu.  

ODDÍL 2 – PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV A PLATBY 
 

II.4. Zprávy a výsledky 
1. Konsorcium předkládá Komisi pravidelné zprávy za každé období pro předkládání zpráv 

do 60 dnů od skončení každého příslušného období. Zpráva zahrnuje: 

a) přehled, včetně zveřejnitelného shrnutí, postupu práce při plnění cílů projektu, včetně 
dosažených výsledků a splnění důležitých bodů a lhůt uvedených v příloze I. Zpráva by 
měla popisovat rozdíly mezi prací, která měla být vykonána v souladu s přílohou I, 
a skutečně vykonanou prací,  

b) vysvětlení využívání zdrojů a   

c) finanční výkaz od každého příjemce spolu se souhrnnou finanční zprávou, která 
souhrnně konsoliduje příspěvek Společenství uplatňovaný všemi příjemci na základě 
informací poskytnutých ve formuláři C (příloha VI) každým příjemcem.  

2. Konsorcium předloží Komisi do 60 dnů od skončení projektu závěrečnou zprávu. Zpráva 
zahrnuje: 

a) závěrečnou zveřejnitelnou souhrnnou zprávu s popisem výsledků, závěrů 
a společensko-hospodářských dopadů projektu, 

b) zprávu, která se zabývá širšími společenskými důsledky projektu, včetně opatření 
pro rovnost žen a mužů, etických otázek, snahy zapojit ostatní aktéry a šířit povědomí, 
jakož i plán pro využívání a šíření nových znalostí. 

3. Koordinátor předloží zprávu o rozdělení finančního příspěvku Společenství mezi příjemce. 
Tato zpráva musí být předložena 30 dnů po obdržení závěrečné platby.  

4. Osvědčeních o finančních výkazech se předloží pro nároky na průběžné platby 
a závěrečnou platbu, pokud částka finančního příspěvku Společenství uplatňovaná 
příjemcem v podobě náhrady nákladů, spolu se všemi předchozími platbami, pro které 
nebylo předloženo osvědčení o finančních výkazech, dosáhne výše alespoň 375 000 EUR. 
Osvědčení musí být předloženo v podobě podrobného popisu a jeho věcnou správnost musí 
ověřit vnější auditor (formulář D – příloha VII). U projektů, které trvají nejvýše 2 roky, se 
osvědčení o finančních výkazech předloží pouze u nároků na závěrečnou platbu, pokud 
částka finančního příspěvku Společenství uplatňovaná příjemcem v podobě náhrady nákladů, 
spolu se všemi ostatními platbami, dosáhne částky alespoň 375 000 EUR. 

Osvědčení o finančních výkazech potvrdí, že uplatňované náklady a příjmy deklarované 
v období, na které jsou poskytnuty, i prohlášení o výnosech z předběžného financování 
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splňují podmínky vyžadované touto grantovou dohodou. Tam, kde jsou podle grantové 
dohody uplatňovány náklady třetích stran, jsou tyto náklady potvrzeny v souladu 
s ustanoveními tohoto článku. Auditor ve svém osvědčení uvede, že mezi ním a příjemcem 
nedošlo při sestavování tohoto osvědčení k žádnému střetu zájmů. 

Komise může podle svého vlastního uvážení na žádost příjemce souhlasit s předložením 
osvědčení o metodice pro výpočet nákladů, kterou použil k přípravě svých nároků 
v souvislosti s osobními a nepřímými náklady, a souvisejících kontrolních systémů. Toto 
osvědčení musí být zasláno v podobě podrobného popisu a jeho věcnou správnost musí 
ověřit vnější auditor (formulář E – příloha VII). Jestliže Komise toto osvědčení schválí, 
upouští se od požadavku poskytnout předběžné osvědčení o finančních výkazech pro nároky 
na průběžné platby.  
 
Osvědčení o finančních výkazech a o metodice připraví a potvrdí vnější auditor a jsou 
zpracována v souladu se zadávacími podmínkami připojenými k této grantové dohodě jako 
příloha VII. Každý příjemce si může svobodně vybrat jakéhokoli vnějšího auditora, včetně 
svého obvyklého vnějšího auditora za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto 
požadavky: 

i) auditor musí být na příjemci nezávislý, 

ii) auditor musí být způsobilý k provádění povinných auditů účetních dokladů 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí 8. směrnice 
Rady o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek4 nebo 
jakékoli právní předpisy Společenství, kterými se tato směrnice nahrazuje. 
Příjemci usazení v třetích zemích dodržují vnitrostátní předpisy v téže oblasti 
a poskytnuté osvědčení o finančním výkazu sestává z nezávislé zprávy o věcné 
správnosti, která vychází z postupů specifikovaných Společenstvím. 

Veřejné orgány, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání a výzkumné organizace si 
mohou vybrat, aby jejich osvědčení o finančních výkazech a o metodice poskytl příslušný 
státní úředník za předpokladu, že příslušné vnitrostátní orgány stanovily právní způsobilost 
uvedeného příslušného státního úředníka k provádění auditu uvedeného subjektu a že lze 
zajistit nezávislost uvedeného úředníka, zejména pokud jde o přípravu finančních výkazů. 

Osvědčení vnějších auditorů podle tohoto článku neovlivňují odpovědnost příjemců ani 
práva Společenství, která vyplývají z této grantové dohody.  

5. Konsorcium předává zprávy a jiné výsledky Komisi prostřednictvím koordinátora 
elektronickou cestou. Kromě toho musí být formulář C podepsán oprávněnou osobou 
(oprávněnými osobami) v organizaci příjemce, osvědčení o finančních výkazech 
a o metodice musí být podepsána oprávněnou osobou auditorského subjektu a prvopisy se 
zasílají Komisi. 

6. Úprava a obsah zpráv musí být v souladu s pokyny a prováděcími pokyny Komise. 

7. Zprávy předkládané Komisi ke zveřejnění by měly mít přiměřenou kvalitu, která umožní 
přímé zveřejnění, a předložení Komisi ve zveřejnitelné podobě znamená, že neobsahují 
žádné důvěrné materiály. 

                                                 
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních 
a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. 
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8. Výsledky uvedené v příloze I se předkládají podle  pokynů uvedené přílohy. 

9. Komisi mohou při analýze a hodnocení zpráv a výsledků pomáhat vnější odborníci.  

II.5. Schvalování zpráv a výsledků, lhůta pro platby  
1. Na konci každého období pro předkládání zpráv Komise vyhodnotí zprávy o projektu 

a výsledky požadované podle ustanovení přílohy I a vyplatí odpovídající platby do 105 dnů 
od přijetí, pokud lhůta, platba nebo projekt nebyly pozastaveny.  

2. Platby jsou uskutečněny po schválení zpráv nebo výsledků Komisí. Jestliže Komise v této 
lhůtě nereaguje, neznamená to její schválení. Komise by však konsorciu měla zaslat 
písemnou odpověď v souladu s odstavcem 3. Komise může zprávy a výsledky zamítnout 
i po uplynutí lhůty pro platbu. Schválení zpráv neznamená, že je uznána jejich správnost 
nebo pravost prohlášení a informací, které obsahují, a neznamená vynětí z žádného auditu 
ani přezkumu. 

3. Po přijetí zpráv Komise může:  

a) schválit zprávy a výsledky v celém nebo částečném rozsahu nebo schválení určitým 
způsobem podmínit, 

 
b) zamítnout zprávy a výsledky s uvedením důvodů a popřípadě zahájit postup pro ukončení 

grantové dohody v celém nebo částečném rozsahu, 

c) pozastavit lhůtu, jestliže jedna nebo více zpráv či příslušných výsledků nebyly poskytnuty 
nebo nejsou úplné nebo jestliže je zapotřebí vysvětlení či další informace nebo existují 
pochybnosti o způsobilosti nákladů uplatňovaných ve finančním výkazu nebo se provádějí 
dodatečné kontroly. Pozastavení bude zrušeno dnem, kdy Komise obdrží poslední zprávu, 
výsledek nebo požadované další informace nebo kdy se Komise rozhodne přistoupit 
k částečné průběžné platbě v souladu s odstavcem 4. 

Komise informuje konsorcium o jakémkoli takovémto pozastavení a o podmínkách zrušení 
pozastavení písemně prostřednictvím koordinátora. 

Pozastavení nabývá účinnosti dnem, kdy Komise zašle oznámení,  

d) kdykoli pozastavit platbu v celém nebo částečném rozsahu pro částku určenou dotčenému 
příjemci (dotčeným příjemcům): 

• jestliže vykonaná práce nevyhovuje ustanovením grantové dohody, 

• jestliže příjemce musí svému státu nahradit částku neoprávněně obdrženou jako 
státní podporu, 

• jestliže byla porušena ustanovení grantové dohody nebo jestliže existuje podezření 
na či předpoklad pro toto porušení, zejména v důsledku jakýchkoli auditů a kontrol 
stanovených v článcích II.21 a II.22,  

• jestliže existuje podezření na nesrovnalost, které se dopustil jeden nebo více 
příjemců při plnění grantové dohody,  

• jestliže existuje podezření, že došlo k nesrovnalostem nebo byla zjištěna 
nesrovnalost, které se dopustil jeden nebo více příjemců při plnění jiné grantové 
dohody financované ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo 
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z rozpočtů, které Společenství řídí. V těchto případech dojde k pozastavení plateb, 
jestliže se jedná o závažnou a systematickou nesrovnalost (nebo podezření na 
nesrovnalost), která pravděpodobně ovlivní plnění současné grantové dohody. 

Pokud Komise pozastaví platbu, informuje je konsorcium řádně o důvodech, proč nebude 
platba provedena v celém nebo částečném rozsahu. 

4.  Komise může přistoupit k částečné průběžné platbě, jestliže některé zprávy nebo výsledky 
nejsou předloženy tak, jak je požadováno, nebo jsou schváleny pouze částečně či podmíněně. 
Zprávy a výsledky, které mají být předloženy v jednom období pro předkládání zpráv, a jsou 
předloženy pozdě, budou hodnoceny spolu se zprávami a výsledky příštího období 
pro předkládání zpráv. 

5. Při vypršení lhůty pro schválení zpráv a plateb, a aniž je dotčeno pozastavení této lhůty 
Komisí, zaplatí Komise úrok z prodlení podle podmínek uvedených ve finančním nařízení 
a v jeho prováděcích pravidlech se sazbou, kterou používá Evropská centrální banka pro své 
hlavní refinanční operace v eurech, navýšenou o tři a půl bodu. Referenční sazbou, ke které se 
vztahuje naýšení, je sazba platná první den měsíce posledního dne pro platbu zveřejněná 
v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.  

Toto ustanovení se nepoužije na příjemce, kteří jsou veřejnými orgány členských států 
Evropské unie.  

Úrok z prodlení se týká období od posledního dne období pro platbu bez tohoto dne do dne, 
kdy je platba odečtena z účtu Komise, včetně. Úrok se nepovažuje za příjem pro projekt 
pro účely určení konečného grantu. Žádná takováto platba úroku se nepovažuje za součást 
finančního příspěvku Společenství.  

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

7. Na konci projektu se Komise může rozhodnout neuskutečnit platbu odpovídajícího finančního 
příspěvku Společenství v závislosti na písemném oznámení o nepřijetí zprávy, osvědčení 
o finančních výkazech nebo jakéhokoli jiného výsledku projektu. Takové oznámení o nepřijetí 
musí být zasláno měsíc předem. 

8. Komise informuje o výši závěrečné platby finančního příspěvku Společenství koordinátora 
a tuto částku odůvodní. Koordinátor má dva měsíce ode dne přijetí, aby uvedl důvody 
případného nesouhlasu. Po skončení tohoto období tyto žádosti již nebudou brány v úvahu 
a má se zato, že konsorcium rozhodnutí Komise přijalo. Komise se zavazuje, že písemně 
odpoví do dvou měsíců ode dne přijetí a uvede důvody své odpovědi. Tímto postupem není 
dotčeno právo příjemce odvolat se proti rozhodnutí Komise.  

II.6. Platební postupy 
 
1. Komise uskuteční tyto platby:  

a) předběžné financování v souladu s článkem 6,  

b) u projektů s více než jedním obdobím pro předkládání zpráv uskuteční Komise 
průběžné platby finančního příspěvku Společenství, které odpovídají částce schválené 
pro každé období pro předkládání zpráv,  
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c) Komise uskuteční závěrečnou platbu finančního příspěvku Společenství, která 
odpovídá částce schválené pro poslední období pro předkládání zpráv a jakékoli 
potřebné úpravě.  

Jestliže částka odpovídajícího finančního příspěvku Společenství je nižší než jakákoli 
částka, která již byla konsorciu vyplacena, je rozdíl Komisi vrácen. 

Jestliže částka příslušného finančního příspěvku Společenství je vyšší než jakákoli 
částka, která již byla konsorciu vyplacena, zaplatí Komise rozdíl jako závěrečnou 
platbu v mezích článků 5.1 a II.19. 

2. Celková částka předběžného financování a průběžných plateb nepřekročí 90 % maximálního 
finančního příspěvku Společenství definovaného v článku 5. 

3. Platby Komise jsou uskutečněny v eurech. 

4. Náklady jsou vykázány v eurech. Příjemci s účty vedenými v jiných měnách než v eurech 
vykazují náklady pomocí kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou, který by se použil 
v den vzniku skutečných nákladů, nebo pomocí kurzu použitelného první den měsíce po 
skončení období pro podávání zpráv. Příjemci s účty vedenými v eurech přepočítají náklady 
vzniklé v jiných měnách podle své obvyklé účetní praxe. 

5.  Bankovní účet uvedený v článku 5.3 umožní identifikaci finančního příspěvku Společenství 
a souvisejících úroků. Jinak musí identifikaci finančního příspěvku Společenství a úroků nebo 
jiných přínosů umožnit účetní metody příjemců nebo zprostředkovatelů. 

6. Jakákoli platba může být podrobena auditu nebo přezkumu a může být na základě výsledků 
tohoto auditu nebo přezkumu upravena nebo navrácena. 

7. Platby Komise jsou považovány za uskutečněné v den, kdy jsou odečteny z účtu Komise.  

ODDÍL 3 – PROVÁDĚNÍ 

II.7. Subdodávky  
 
1. Subdodavatel je třetí strana, která uzavřela dohodu o obchodních podmínkách s jedním nebo 

více příjemci za účelem provedení části práce projektu bez přímého dohledu příjemce 
a bez vztahu podřízenosti. 

Jestliže příjemce uzavře smlouvu o subdodávkách za účelem částečného provedení úkolů, 
které souvisejí s projektem, zůstává vázán svými povinnostmi vůči Komisi a ostatním 
příjemcům podle grantové dohody a nese výhradní zodpovědnost za provedení projektu a za 
soulad s ustanoveními grantové dohody.  

Ustanovení této grantové dohody, která se použijí na subdodavatele, se také použijí 
na vnější auditory, kteří potvrzují finanční výkazy nebo metodiku. 

2. Je-li nutné, aby příjemci zadali provádění určitých prvků činnosti třetím stranám, musí být 
splněny tyto podmínky:  

- subdodávky se mohou týkat pouze provedení omezené části projektu, 

- použití subdodávek musí být řádně odůvodněno v příloze I s ohledem na povahu 
projektu a na to, co je nutné k jeho provádění, 
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- jestliže příjemce použije subdodávky, nesmí být dotčena práva a povinnosti příjemců 
v souvislosti se stávajícími znalostmi a novými znalostmi, 

 
- úkoly, jejichž provedení bude zadáno třetím stranám, a odhad nákladů musí být uvedeny 

v příloze I.  

Všechny subdodávky, jejichž náklady se uplatňují jako způsobilé náklady, musí být zadány 
podle zásad hospodárnosti (nejlepší poměr cena-kvalita), průhlednosti a rovného zacházení. 
Smlouvy o subdodávkách uzavřené na základě rámcových smluv uzavřených mezi 
příjemcem a subdodavatelem před začátkem projektu v souladu s obvyklými zásadami řízení 
příjemce mohou být také schváleny. 

3. Příjemci mohou využívat vnější podpůrné služby pro pomoc s menšími úkoly, které samy 
o sobě nepředstavují úkoly projektu uvedené v příloze I. 

II.8. Pozastavení projektu  
 
1. Koordinátor okamžitě informuje Komisi o jakékoli události, která ovlivňuje realizaci 

projektu nebo způsobuje prodlení.   

2. Koordinátor může navrhnout pozastavení projektu v celém nebo částečném rozsahu, jestliže 
jeho provedení je v důsledku vyšší moci nebo výjimečných okolností nadměrně obtížné nebo 
nehospodárné. Koordinátor musí Komisi bezodkladně informovat o těchto okolnostech, 
včetně plného odůvodnění, informací, které se této události týkají, a odhadu data, kdy bude 
opět zahájena práce na projektu. 

3. Komise může pozastavit projekt v celém nebo částečném rozsahu, jestliže se domnívá, že 
konsorcium neplní své povinnosti podle této grantové dohody. Koordinátor je neprodleně 
informován o odůvodnění tohoto kroku a o podmínkách nutných k obnovení prací. 
Koordinátor informuje ostatní příjemce. Toto pozastavení nabývá účinnosti 10 dní po přijetí 
oznámení koordinátorem. 

4. V průběhu období pozastavení nesmí být v rámci projektu účtovány žádné náklady 
za provedení kterékoli části projektu, která byla pozastavena.  

5. Pozastavení projektu v celém nebo částečném rozsahu může být zrušeno, jestliže se strany 
grantové dohody dohodly na pokračování projektu a popřípadě jestliže byly formou 
písemného dodatku dohodnuty změny, včetně prodloužení trvání projektu. 

II.9. Důvěrnost 

1. V průběhu projektu a po období pěti let po jeho dokončení 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 dokončení projektu. Na základě 
řádně zdůvodněné žádosti příjemce může Komise souhlasit s prodloužením tohoto období 
pro zvláštní důvěrné informace. 

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

2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže: 
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- důvěrné informace se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením povinností 
důvěrnosti, 

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

- důvěrné informace jsou následně sděleny příjemci bez povinnosti důvěrnosti třetí 
stranou, která je zákonně získala a nemá povinnost důvěrnosti, 

- zveřejnění nebo sdělení důvěrných informací jsou v souladu s jinými ustanoveními této 
grantové dohody nebo dohody o založení konsorcia, 

- zveřejnění nebo sdělení důvěrných informací vyžaduje vnitrostátní právo jednoho 
z příjemců a tato výjimka z požadavku na důvěrnost je uvedena v dohodě o založení 
konsorcia5. 

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 předcházejícího odstavce musí nakládání s údaji, dokumenty nebo 
jinými materiály, které jsou utajované (dále jen „utajované informace“) nebo podléhají 
bezpečnostním omezením nebo kontrole vývozu či předání, dodržovat příslušná ustanovení 
příslušných vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství, včetně 
vnitřních pravidel Komise pro nakládání s utajovanými informacemi6. Jestliže je příjemce 
usazen v třetí zemi, použijí se také veškeré bezpečnostní dohody mezi takovou třetí zemí 
a Společenstvím. 

II.10. Sdělování údajů pro účely hodnocení, posouzení dopadu a normalizace 
 
1. Příjemci na žádost Komise poskytnou údaje potřebné pro: 

- průběžný a systematický přezkum specifického programu a sedmého rámcového 
programu, 

- hodnocení a posouzení dopadu činností Společenství včetně využívání a šíření nových 
znalostí. 

Tyto údaje mohou být požadovány po celou dobu trvání projektu a až pět let po jeho 
skončení. 

Získané údaje může Komise použít při vlastních hodnoceních, ale budou zveřejněny pouze 
anonymně. 

2. Aniž jsou dotčena ustanovení o ochraně nových znalostí a o důvěrnosti, tam, kde je to 
vhodné, příjemci v průběhu projektu a dva roky po jeho skončení informují Komisi 
a evropské normalizační orgány o nových znalostech, které mohou přispět k přípravě 
evropských nebo mezinárodních norem.  

                                                 
5 Jelikož některé vnitrostátní zákony (například o svobodě informací) mohou stanovit, že chráněné informace sdělené 

v rámci požadavku na důvěrnost musí být přesto zveřejněny v případě, že je požadován přístup k nim, měli by se 
příjemci vzájemně informovat o existenci těchto vnitrostátních zákonů a uvést v dohodě o založení konsorcia 
příslušná ujednání. 

6  Rozhodnutí Komise 2001/844/ES. 
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II.11. Informace, které mají být poskytnuty členským státům nebo přidruženým zemím 
 
1. Komise zpřístupní na žádost kterémukoli členskému státu nebo přidružené zemi jakékoli 

užitečné informace o nových znalostech, které má k dispozici, za předpokladu, že jsou 
splněny tyto podmínky: 

- dané informace jsou relevantní pro veřejnou politiku, 

- příjemci neuvedli dostatečné a přiměřené důvody, proč by tyto informace neměly být 
poskytnuty, 

- tento krok nezakazuje použitelné právo Společenství o utajovaných skutečnostech. 

2. Jak stanoví pravidla účasti, poskytnutím informací podle odstavce 1 na příjemce nepřechází 
žádná práva ani povinnosti a příjemce nemusí s žádnými takovýmito informacemi zacházet 
jako s důvěrnými, pokud se stanou veřejně známými nebo byly Komisi sděleny bez omezení 
jejich důvěrnosti. 

 

II.12. Informace a komunikace 
 
1. Příjemci po celou dobu trvání projektu přijímají příslušná opatření, aby upoutali pozornost 

veřejnosti a sdělovacích prostředků na projekt a zdůraznili finanční podporu Společenství. 
Pokud Komise nepožaduje něco jiného, jakákoli propagace, včetně konferencí nebo 
seminářů či jakýchkoli informací nebo propagačních materiálů (brožury, letáky, plakáty, 
prezentace atd.), musí uvádět, že projekt je financován z prostředků Společenství 
vyčleněných na výzkum, a musí mít znak EU. Je-li znak EU zobrazen společně s logem, 
musí být dostatečně výrazný. Z této povinnosti používat znak EU v souvislosti s projekty, na 
které přispívá Evropské společenství, nevyplývá žádné právo na výlučné užívání. Tato 
problematika se řídí obecnými omezeními pro používání třetí stranou, která nedovolují 
přivlastnění znaku ani žádné podobné ochranné známky nebo loga prostřednictvím 
registrace ani žádným jiným způsobem. Za těchto podmínek jsou příjemci zproštěni 
povinnosti získat pro použití znaku předchozí svolení Komise. Další údaje o znaku EU lze 
nalézt na internetových stránkách Europa.  

Jakákoli propagace ze strany příjemce, která se týká projektu, v jakékoli podobě a jakémkoli 
médiu musí uvádět, že odráží pouze názory autora a že Společenství není odpovědné 
za jakékoli případné využití informací, které jsou v ní obsaženy. 

 
2. Komise je oprávněna zveřejňovat v jakékoli podobě a jakémkoli médiu tyto informace: 
  

– jméno příjemců, 

– kontaktní adresy příjemců, 

– obecný účel projektu ve formě shrnutí poskytnutého konsorciem, 

– výši a míru finančního příspěvku Společenství poskytnutého na projekt,  

– zeměpisné umístění vykonávaných činností, 

– seznam činností šíření nebo patentů (patentových přihlášek), které se týkají nových 
znalostí, 
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– podrobnosti/odkazy a souhrny vědeckých publikací, které se týkají nových znalostí, 
a pokud tak stanoví článek II.29, zveřejněné znění nebo rukopis přijatý ke zveřejnění, 

– zveřejnitelné zprávy, které jí byly předloženy, 

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

Konsorcium zajistí, že pro toto zveřejnění byla získána veškerá potřebná oprávnění a že 
zveřejnění informací Komisí neporuší žádná práva třetích stran. 

Na základě řádně zdůvodněné žádosti příjemce může Komise souhlasit, že tomuto 
zveřejnění předejde, jestliže by zveřejnění výše uvedených informací mohlo ohrozit 
bezpečnostní, vědecké nebo obchodní zájmy příjemce. 
 
 

II.13. Zpracování osobních údajů 
 
1. Veškeré osobní údaje obsažené v grantové dohodě jsou zpracovány v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů. Tyto údaje jsou zpracovány výhradně v souvislosti s prováděním a návazností grantové 
dohody a s hodnocením a posouzením dopadu činností Společenství, včetně využívání a šíření 
nových znalostí, aniž je dotčena možnost předat údaje orgánům pověřeným sledováním nebo 
kontrolou v souladu s právními předpisy Společenství a touto grantovou dohodou.  

 
2. Příjemci mohou na základě písemné žádosti získat přístup ke svým osobním údajům a opravit 

jakékoli informace, které jsou nepřesné nebo neúplné. Jakékoli otázky, které se týkají 
zpracování jejich osobních údajů, by měli sdělit úředníkovi odpovědnému za zpracovávání 
osobních údajů. Příjemci mohou kdykoli podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů 
evropskému inspektorovi ochrany údajů.  

 
3. Pro účely této grantové dohody je kontaktní osobou v Komisi úředník uvedený v článku 8.4.  

Část B           FINANČNÍ USTANOVENÍ 

ODDÍL 1 – OBECNÁ FINANČNÍ USTANOVENÍ 

II.14. Způsobilé náklady na projekt 
 
1. Aby byly náklady vzniklé při provádění projektu považovány za způsobilé, musejí splňovat 

tyto podmínky: 

a) musejí být skutečné, 

b) musejí vzniknout příjemci, 

c) musejí vzniknout v průběhu trvání projektu, s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti 
se závěrečnými zprávami a zprávami, které odpovídají poslednímu období, 
a s osvědčeními o finančních výkazech, jsou-li požadována v posledním období, 
případně se závěrečnými přezkumy, které mohou vzniknout až 60 dní od skončení 
projektu nebo od data ukončení podle toho, co nastane dříve, 
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d) musejí být stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a postupů příjemce. 
Účetní postupy používané k zaznamenání nákladů a příjmů dodržují účetní pravidla 
státu, ve kterém je příjemce usazen. Vnitřní účetní a kontrolní postupy příjemce musí 
umožnit přímé srovnání nákladů a příjmů deklarovaných v souvislosti s projektem 
s příslušnými finančními výkazy a podklady, 

e) musejí být použity výhradně za účelem dosažení cílů a očekávaných výsledků projektu, 
za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity,  

f)  musejí být zaneseny v účetní evidenci příjemce; v případě příspěvku od třetích stran 
musejí být zaneseny v účetní evidenci těchto třetích stran, 

g) musejí být uvedeny v odhadovaném celkovém rozpočtu v příloze I. 

 
2. Náklady vzniklé třetím stranám v souvislosti se zdroji, které příjemci bezplatně poskytnou, 

může příjemce deklarovat za předpokladu, že přiměřeně splňují podmínky stanovené 
v odstavcích 1 a 3 a jsou uplatňovány ve shodě s článkem II.16.   

3. Náklady vzniklé subdodávkou udělenou příjemcem pro účely provádění projektu jsou 
způsobilé za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku II.7. 

4. Za nezpůsobilé se považují a na vrub projektu nesmí být účtovány tyto náklady: 

a) identifikovatelné nepřímé daně, včetně daně z přidané hodnoty,  

b) cla,  

c) dlužné úroky,  

d) rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje,  

e) kurzové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem,  

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

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

II.15. Určení přímých a nepřímých nákladů 
 
1. Přímé náklady jsou veškeré způsobilé náklady, které lze přímo připsat projektu a jako 

takové je určí příjemce v souladu se svými účetními zásadami a obvyklými vnitřními 
pravidly. 

2. Přímé způsobilé náklady mohou mít podobu skutečných způsobilých nákladů nebo pevné 
sazby nebo paušální částky. Podmínky pro náhradu přímých způsobilých nákladů jsou 
vymezeny v příloze III. 

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

4. Jmenovaný výzkumný pracovník se zpravidla musí věnovat projektu na plný úvazek 
a nepřetržitě, aby mohl být uplatňován příspěvek ve prospěch výzkumných pracovníků, jak 
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je uvedeno v příloze III. Avšak ve zvláštních a řádně odůvodněných případech stanovených 
v příloze III se výzkumný pracovník může projektu věnovat na částečný úvazek z důvodů 
spojených s osobními nebo rodinnými okolnostmi a jeho činnosti v rámci projektu mohou 
být vykonávány v několika fázích. V těchto zvláštních a řádně odůvodněných případech 
může být částka příspěvku upravena v poměru k času, který byl na projektu skutečně 
stráven.  

5. Osobní náklady jiné než ty, které se týkají jmenovaného výzkumného pracovníka v rámci 
projektu, jsou způsobilé, jestliže je to výslovně uvedeno v příloze III. V tomto případě 
mohou být účtovány pouze náklady na hodiny skutečně odpracované osobami, které přímo 
vykonávají práci v rámci projektu. Tyto osoby musí: 

- být přímo najaty příjemcem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, 

- pracovat pod výhradním technickým dohledem a zodpovědností příjemce a  

- být odměňovány v souladu s běžnými postupy příjemce. 

Náklady, které souvisejí s rodičovskou dovolenou osob, jež přímo provádějí projekt, jsou 
způsobilé náklady v poměru k době věnované projektu za předpokladu, že jsou podle 
vnitrostátního práva povinné. 

          Přímé náklady na řízení činností konsorcia zahrnují: 

− zachování dohody o uzavření konsorcia, je-li povinné, 

− celkové právní, etické, finanční a správní řízení včetně, pro každého příjemce,  

− získání osvědčení o finančních výkazech a o metodice a nákladech, které souvisejí 
s finančními audity a technickými přezkumy, 

− vyhlašování soutěží konsorciem o účast nových příjemců, jestliže to požaduje 
příloha I této grantové dohody, 

− jakékoli jiné správní činnosti uvedené v přílohách s výjimkou koordinace činností 
výzkumu a technologického rozvoje.  

6. Nepřímé náklady jsou veškeré způsobilé náklady, které příjemce nemůže přímo připsat 
projektu, ale které lze identifikovat a odůvodnit v jeho účetním systému jako náklady, které 
vznikly v přímé souvislosti se způsobilými přímými náklady připsanými projektu. Nesmí 
zahrnovat žádné způsobilé přímé náklady. 

Nepřímé náklady představují přiměřené rozdělení veškerých režijních nákladů organizace. 
Pevnou sazbu na základě přímých způsobilých nákladů s výjimkou přímých způsobilých nákladů 
na subdodávky a nákladů na zdroje poskytnuté třetími stranami, které se nepoužívají v prostorách 
příjemce, lze účtovat v rámci projektu podle přílohy III.  

II.16. Příjmy projektu 
 
Příjmy projektu mohou pocházet z(e):  

a) Zdrojů poskytnutých třetími stranami příjemci v podobě finančních převodů nebo 
příspěvků ve formě věcného plnění, které jsou bezplatné: 

i. jsou považovány za příjem projektu, jestliže je třetí strana poskytla s tím, aby 
byly použity na projekt, 
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ii. nejsou považovány za příjem projektu, je-li jejich využití na volném uvážení 
vedení příjemce. 

b) Příjmu vzešlého z projektu: 

i. je považován za příjem pro příjemce, jestliže pochází z akcí uskutečněných 
při provádění projektu a z prodeje aktiv pořízených podle grantové dohody do výše 
hodnoty nákladů, které příjemce původně účtoval na vrub projektu, 

ii. není považován za příjem pro příjemce, jestliže pochází z využívání nových znalostí, 
které jsou výsledkem projektu. 

II.17. Finanční příspěvek Společenství 
 
1. „Finanční příspěvek Společenství“ na projekt se pro každou činnost a každého příjemce určí 

na základě skutečných způsobilých nákladů nebo pevných sazeb nebo paušálních částek 
schválených Komisí. 

2. Podmínky pro použití pevných sazeb nebo paušálních částek jsou uvedeny v příloze III. 
Maximální výše pevných sazeb nebo paušálních částek se určí podle referenčních sazeb 
stanovených v pracovním programu a celková odhadnutá částka finančního příspěvku 
Společenství je uvedena v příloze I. 

3. Finanční příspěvek Společenství se vypočítá s ohledem na náklady projektu jako celku 
a jeho vyplacení je založeno na schválených nákladech jednotlivých příjemců. 

4. Z finančního příspěvku Společenství nemůže žádnému příjemci plynout žádný zisk. 
Pro tento účel zohlední konečná částka finančního příspěvku Společenství v době podání 
posledního finančního výkazu veškeré příjmy projektu, které jednotliví příjemci získali. 
U žádného příjemce nemůže finanční příspěvek Společenství překročit způsobilé náklady po 
odečtení příjmů projektu. 

5. Celková částka plateb Společenství v žádném případě nepřekročí maximální částku 
finančního příspěvku Společenství uvedenou v článku 5.  

6. Aniž je dotčeno právo ukončit grantovou dohodu podle článku II.37 a aniž je dotčeno právo 
Komise použít sankce uvedené v článcích II.23 a II.24, jestliže projekt není prováděn nebo 
je proveden špatně, částečně či pozdě, může Komise snížit původně poskytnutý grant 
v souladu se skutečným provedením projektu podle podmínek stanovených v této grantové 
dohodě. 

7. Financování v podobě pevných sazeb nebo paušálních částek je omezeno na částky 
stanovené v příloze I. Jestliže podmínky nebo důvody poskytnutí těchto příspěvků nejsou 
při dokončení projektu splněny nebo jsou splněny jen částečně, Komise stáhne nebo sníží 
svůj příspěvek v souladu se skutečným rozsahem splnění podmínek nebo požadavků. 

II.18. Výnosy z předběžného financování poskytnutého Komisí 
 
1. Předběžné financování zůstává až do závěrečné platby majetkem Společenství. 

2. Překročí-li předběžné financování částku stanovenou ve finančním nařízení a v jeho 
prováděcích pravidlech, navrátí koordinátor Komisi za každé období pro předkládání zpráv 
na základě provádění dohody naběhlé úroky.  
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ODDÍL 2 – ZÁRUČNÍ FOND A ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ 

II.19. Záruční fond  
 

1. S výhradou těchto odstavců je finanční odpovědnost každého z příjemců omezena na jeho 
vlastní závazky. 

 
2. V souladu s článkem 6 přispívají příjemci do záručního fondu (dále jen „fond“) zřízeného 

za účelem řízení rizika spojeného s nenavrácením částek dlužných Komisi ze strany 
příjemců grantových dohod v rámci 7RP. Uvedený příspěvek, který má být za ně převeden 
Komisí, nesmí být použit k vyrovnání žádného nesplaceného dluhu, který mohou mít vůči 
Společenství.   

 
3. Fond je majetkem příjemců grantových dohod probíhajících v rámci 7RP. Řídí jej 

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

 
4. Úroky z fondu se do fondu přičítají a Komise je použije na převody nebo na zpětné získání 

z fondu podle čl. II.20 odst. 1 a 2 (dále jen „operace“).   
 
Operace lze provádět ode dne vstupu v platnost první grantové dohody v rámci 7RP 
do dne závěrečné platby poslední grantové dohody. Na konci uvedeného období se 
jakýkoli zbývající úrok stane majetkem Společenství. 

 
Jestliže úrok nepostačuje na pokrytí operací, mohou být na konci období uvedeného 
v předchozím odstavci použity příspěvky do fondu maximálně do výše 1 % finančního 
příspěvku Společenství splatného ve prospěch příjemců, ovšem jiné než příspěvky uvedené 
v odstavci 5. Nad rámec tohoto omezení nebo po uvedeném období navrátí Komisi 
jakoukoli dlužnou částku přímo příjemci. 

 
5. Při zaplacení závěrečné platby po skončení projektu se částka příspěvku do fondu podle 

této grantové dohody vrátí prostřednictvím koordinátora příjemcům.  
 

  Částka, která má být vrácena, odpovídá tomuto vzorci: 
 

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

„Index fondu“, který má být používán v průběhu následujícího měsíce, stanoví na konci 
každého měsíce banka a rovná se tomuto poměru sníženému v případě vyšší hodnoty na 1: 
 

index fondu = (C + I + B)/C 
kde:  
 
 C= příspěvky do fondu za všechny projekty probíhající při stanovení indexu 
 
 I = naběhlé úroky fondu, kumulovaně od začátku období 
 
 B= (zpětné získávání ve prospěch fondu) – (převody a zpětné získávání z fondu)   
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Jestliže podle tohoto výpočtu je částka, která má být vrácena příjemcům, nižší než částka 
příspěvku do fondu podle této grantové dohody, uvedený odečet nepřekročí 1 % finančního 
příspěvku Společenství a nevztahuje se na částky splatné veřejným subjektům nebo právním 
subjektům, jejichž účast na grantové dohodě je zaručena členským státem nebo přidruženou 
zemí, a institucím středního a vysokoškolského vzdělávání. 
 
Všichni příjemci tímto souhlasí, že částka, která jim má být vrácena, je bez jakýchkoli 
dalších formalit převedena na platbu jakéhokoli dluhu, který daný příjemce dluží 
Společenství podle této grantové dohody, nebo jakéhokoli jiného závazku bez ohledu na 
jeho původ. 
 

II.20. Nahrazení a zpětné získávání  
 
1. Jestliže příjemce na základě písemné žádosti Komise při realizaci grantové dohody v rámci 

7RP nenahradí koordinátorovi jakoukoli požadovanou částku nejpozději do 30 dnů od přijetí 
žádosti a jestliže zbývající příjemci souhlasí, že budou grantovou dohodu provádět 
v souladu s jejími cíli, dá Komise příkaz bance, aby z fondu přímo převedla koordinátorovi 
odpovídající částku. Částky převedené z fondu nahrazují finanční příspěvek Společenství 
nezaplacený příjemcem. 

Jestliže částka, kterou příjemce dluží Společenství, má být navrácena po ukončení nebo 
završení jakékoli grantové dohody v rámci 7RP, požádá Komise o nahrazení dlužné částky 
vydáním inkasního příkazu určeného příjemci. Jestliže platby nejsou uskutečněny do data 
splatnosti, mohou být částky dlužné Společenství kompenzovány v podobě jakýchkoli 
částek, které Společenství dluží danému příjemci poté, co je o tom příjemce informován. 
Za výjimečných okolností, které jsou odůvodněny nutností chránit finanční zájmy 
Společenství, může Komise provést toto vyrovnání před datem splatnosti platby. Předchozí 
souhlas příjemce se nevyžaduje. Není-li kompenzace možná, Komise zpětně získá dlužné 
částky z fondu. 

2. Jestliže částka, kterou příjemce dluží, byla převedena nebo navrácena z fondu podle 
odstavců 1 a 2, nahradí daný příjemce uvedenou částku fondu. Za tímto účelem vydá Komise 
ve prospěch fondu inkasní příkaz určený příjemci. 

3. Všichni příjemci tímto souhlasí, že: 

- jakákoli nesplacená platba kromě předběžného financování, kterou dluží 
Společenství danému příjemci bez ohledu na její původ, je převedena na platbu 
dluhu uvedeného příjemce vůči fondu, 

- Komise může rozhodnout o zpětném vymáhání částek v souladu s odstavcem 5. 

4. Příjemci jsou srozuměni s tím, že podle článku 256 Smlouvy o založení Evropského 
společenství a podle finančního nařízení může Komise přijmout vykonatelné rozhodnutí, 
kterým se oficiálně stanoví částka vymahatelná od jiných subjektů než států. 

5. Jestliže povinnost zaplatit dlužnou částku není splněna do data stanoveného Komisí, je 
dlužná částka zatížena úrokem se sazbou uvedenou v článku II.5. Úrok z prodlení se týká 
období od data stanoveného pro platbu bez tohoto dne do data, kdy Komise obdrží platbu 
celé dlužné částky, včetně. Jakákoli částečná platba je nejdříve zaúčtována proti poplatkům 
a úroku z prodlení, a poté proti jistině. 
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ODDÍL 3 – KONTROLY A SANKCE  
 

II.21. Finanční audity a kontroly 
 
1. Komise může kdykoli během provádění projektu a až pět let po jeho skončení zařídit 

provedení finančních auditů vnějšími auditory nebo samotnými útvary Komise, včetně úřadu 
OLAF. Má se zato, že kontrolní postup byl zahájen dnem přijetí příslušného dopisu 
zaslaného Komisí. Tyto audity se mohou týkat finančních, systémových a jiných aspektů 
(například účetních zásad a zásad řízení), které souvisejí s řádným plněním grantové 
dohody. Jsou prováděny jako důvěrné. 

2. Příjemci Komisi přímo poskytnou veškeré podrobné informace a údaje, které může Komise 
nebo jakýkoli zástupce oprávněný Komisí požadovat, s cílem ověřit, že grantová dohoda je 
řádně řízena a plněna v souladu se svými ustanoveními a že náklady jsou účtovány 
v souladu s ní. Tyto informace a údaje musí být přesné, úplné a musí mít vypovídací 
hodnotu. 

3. Příjemci si ponechají prvopisy nebo ve výjimečných případech řádně ověřené kopie – 
včetně elektronických kopií – všech dokumentů, které souvisejí s grantovou dohodou, až pět 
let od skončení projektu. Pokud jsou požadovány v průběhu jakéhokoli auditu podle 
grantové dohody, musí být zpřístupněny Komisi. 

4. Za účelem provádění auditů příjemci zajistí, aby útvary Komise a jakékoli vnější orgány 
oprávněné Komisí měly na místě přístup v jakoukoli přiměřenou dobu zejména do kanceláří 
příjemce, k jeho počítačovým údajům, k jeho účetním údajům a k veškerým informacím 
potřebným k provedení uvedených auditů, včetně informací o platech jednotlivých osob, 
které se podílejí na projektu. Zajistí, aby informace byly snadno dostupné na místě v době 
auditu a aby v případě žádosti byly údaje předány ve vhodné podobě. 

5. Na základě zjištění učiněných v průběhu finančního auditu je vypracována předběžná 
zpráva. Komise nebo její oprávněný zástupce ji zašle dotčenému příjemci, který se k ní může 
vyjádřit do jednoho měsíce od přijetí. Komise se může rozhodnout nebrat v úvahu 
připomínky nebo dokumenty zaslané po uvedené lhůtě. Závěrečná zpráva je zaslána 
dotčenému příjemci do dvou měsíců po uplynutí výše uvedené lhůty.  

6. Na základě závěrů auditu přijme Komise veškerá příslušná opatření, která považuje 
za nezbytná, včetně vydání inkasních příkazů, které se týkají všech plateb uskutečněných 
Komisí nebo jejich částí, a použití jakékoli použitelné sankce. 

7. Evropský účetní dvůr má totožná práva jako Komise, zejména právo na přístup pro účely 
kontrol a auditů, aniž jsou dotčena jeho vlastní pravidla. 

8. Kromě toho může Komise provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích 
na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství 
proti podvodům a jiným nesrovnalostem7 a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 
1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům (OLAF)8. 

                                                 
7      Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2. 

8  Úř. věst. L 136, 31.5.1999. 
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II.22. Technické audity a přezkumy 
 

1. Komise může zahájit technický audit nebo přezkum kdykoli v průběhu provádění projektu 
a až pět let po jeho skončení. Cílem technického auditu nebo přezkumu je posoudit práci 
odvedenou v rámci projektu v určitém období, mj. hodnocením zpráv o projektu a jeho 
výsledků příslušných pro dané období. Tyto audity a přezkumy se mohou týkat 
vědeckých, technologických a jiných aspektů, které souvisejí s řádným prováděním 
projektu a grantové dohody.  

2. V souvislosti s popisem díla (příloha I) audit nebo přezkum objektivně posoudí: 

- stupeň plnění pracovního plánu projektu za příslušné období a navazující výsledky, 
- trvalý význam cílů a průlomový potenciál, pokud jde o současný stav vědeckého 

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

zásad úspornosti, účinnosti a efektivity, 
- správní postupy a metody projektu, 
- přínosy a začlenění příjemců v rámci projektu, 
- očekávané dopady na hospodářství, hospodářskou soutěž a společnost a plán příjemců na 

využívání a šíření nových znalostí. 
 

3. Má se zato, že audity a přezkumy byly zahájeny dnem, kdy příjemce (příjemci) obdrží 
příslušný dopis zaslaný Komisí.  

4. Všechny audity nebo přezkumy jsou považovány za důvěrné. 

5. Komisi mohou při technických auditech a přezkumech pomáhat vnější odborníci na vědu 
nebo technologie. Před provedením hodnocení Komise sdělí příjemcům totožnost 
jmenovaných odborníků. Příjemce (příjemci) mají právo odmítnout účast konkrétního 
odborníka na vědu nebo technologie z důvodu obchodního tajemství. 

6. Audity a přezkumy mohou být prováděny na dálku v domově nebo na pracovišti 
odborníka nebo mohou zahrnovat setkání se zástupci projektu v prostorách Komise nebo 
příjemců. Komise nebo vnější odborník na vědu či technologie smí mít přístup do míst 
a prostor, kde se provádí práce, a k jakýmkoli dokumentům, které se týkají práce.  

7. Příjemci Komisi přímo poskytnou veškeré podrobné informace a údaje, které může 
Komise nebo vnější odborník na vědu či technologie požadovat, s cílem ověřit řádné 
provádění projektu a jeho plnění v souladu s ustanoveními této grantové dohody. 

8. O výsledku auditů a přezkumů je vypracována zpráva. Komise ji zašle příslušnému 
příjemci, který se k ní může vyjádřit do jednoho měsíce od přijetí. Komise se může 
rozhodnout nebrat v úvahu připomínky zaslané po uvedené lhůtě.  

9. Na základě oficiálních doporučení odborníků informuje Komise koordinátora o svém 
rozhodnutí: 

- schválit, nebo zamítnout výsledky, 

- umožnit, aby projekt pokračoval bez úprav přílohy I nebo s drobnými úpravami, 

- že projekt může pokračovat pouze s většími úpravami,  

- zahájit ukončení grantové dohody nebo účasti kteréhokoli příjemce podle článku II.37, 
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- vydat inkasní příkaz pro všechny platby uskutečněné Komisí nebo pro jejich část 
a použít jakoukoli možnou sankci.  

10. Na základě vlastního uvážení útvarů Komise může být až pět let od skončení projektu 
proveden etický audit. Přiměřeně se použijí odstavce 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 

II.23. Smluvní náhrada škody  

1. Příjemce, o kterém se zjistí, že nadhodnotil jakoukoli částku, a který tedy obdržel 
od Společenství neoprávněný finanční příspěvek, je povinen, aniž jsou dotčena jakákoli další 
opatření stanovená v této grantové dohodě, zaplatit odškodné, dále jen „náhradu škody“. 
Náhrada škody je splatná spolu s navrácením neoprávněného finančního příspěvku 
Společenství příjemcem. Komise může ve výjimečných případech od vymáhání náhrady 
škody upustit.   

2. Jakákoli částka náhrady škody je přiměřená nadhodnocené částce a neoprávněné části 
finančního příspěvku Společenství. Pro výpočet náhrady škody se použije tento vzorec: 

Náhrada škody = neoprávněný finanční příspěvek Společenství x (nadhodnocená částka 
/ celkový uplatňovaný finanční příspěvek Společenství) 

Výpočet jakékoli náhrady škody bere v úvahu pouze období pro předkládání zpráv, které se 
týká nároku příjemce na finanční příspěvek Společenství za uvedené období. Nevypočítá se 
v souvislosti s celým finančním příspěvkem Společenství.  

3. Komise informuje příjemce, o kterém se domnívá, že je povinen zaplatit náhradu škody, 
o svém nároku písemně doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí. Příjemce má 30denní 
lhůtu, aby na požadavek Společenství odpověděl. 

4. Postup pro vrácení neoprávněného finančního příspěvku Společenství a pro platbu náhrady 
škody bude určen v souladu s ustanoveními článku II.20. Náhrada škody bude odečtena od 
jakékoli další platby nebo bude podléhat zpětnému získání Komisí. 

5. Komise má nárok na náhradu škody v souvislosti s jakoukoli nadhodnocenou částkou, která 
se zjistí po skončení projektu, v souladu s ustanoveními odstavců 1 až 4. 

II.24. Finanční sankce 

1. Příjemce, který se provinil nepravdivými prohlášeními nebo který závažným způsobem neplní 
své povinnosti podle této grantové dohody, je povinen uhradit finanční sankce ve výši 2 % až 
10 % hodnoty finančního příspěvku Společenství, který obdržel. Sazba může být zvýšena 
na 4 % až 20 % v případě přestupku opakovaného do pěti let od prvního porušení.  

2. V případě odstavce 1 jsou příjemci vyloučeni ze všech grantů Společenství maximálně na dva 
roky od data zjištění porušování.  

3. Ustanoveními v tomto článku není dotčena žádná správní ani finanční sankce, která může být 
jakémukoli příjemci v prodlení uložena v souladu s finančním nařízením, ani žádné jiné další 
opravné prostředky v občanskoprávním řízení, na které může mít Společenství nebo jakýkoli 
jiný příjemce nárok. Tato ustanovení rovněž nevylučují žádné trestněprávní řízení, které 
mohou zahájit orgány členských států.  
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Část C           PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, VYUŽÍVÁNÍ 
A ŠÍŘENÍ 

ODDÍL 1 – NOVÉ ZNALOSTI 

II.25. Vlastnictví 

1. Nové znalosti jsou vlastnictvím příjemce, který provedl práci, z níž nové znalosti vzešly. 

2. V případech, kdy práci, z níž nové znalosti vzešly, provedlo více příjemců společně a kdy 
jejich jednotlivé podíly na práci nelze určit, jsou nové znalosti společným vlastnictvím 
těchto příjemců. Příjemci uzavřou dohodu9 o rozdělení a podmínkách výkonu tohoto 
společného vlastnictví. 

Pokud však ještě nebyla uzavřena dohoda o společném vlastnictví, je každý 
ze spoluvlastníků oprávněn udílet nevýhradní licence třetím stranám bez práva poskytovat 
sublicence, jsou-li splněny tyto podmínky: 

a) ostatní spoluvlastníci o tom musí být uvědomeni alespoň 45 dní předem a 

b) ostatním spoluvlastníkům musí být poskytnuta spravedlivá a přiměřená náhrada. 

3. Jestliže jsou zaměstnanci nebo jiní pracovníci pracující pro některého příjemce oprávněni 
uplatňovat práva na nové znalosti, pak tento příjemce zajistí, aby mohla být tato práva 
vykonávána způsobem, který je v souladu s povinnostmi příjemce podle této grantové 
dohody. 

II.26. Převod 

1. Jestliže některý příjemce převádí své vlastnické právo k novým znalostem, převede 
na nabyvatele i své povinnosti související s těmito novými znalostmi, včetně povinnosti 
postoupit je libovolnému dalšímu nabyvateli. 

2. Požaduje-li se, aby příjemce postoupil své povinnosti poskytnout přístupová práva, 
uvědomí ostatní příjemce o plánovaném převodu alespoň 45 dní předem a poskytne jim, 
s výhradou závazků týkajících se důvěrnosti například v rámci spojení podniků nebo 
akvizice významné části jeho aktiv, dostatečné informace o plánovaném novém vlastníkovi 
nových znalostí, aby ostatní příjemci mohli vykonávat svá přístupová práva.  

V případě převodu vlastnictví z jednoho příjemce na konkrétně určenou třetí stranu se však 
příjemci mohou písemně dohodnout na jiné lhůtě nebo se vzdát svého práva na předchozí 
informování.  

3. Po oznámení učiněném v souladu s odstavcem 2 může kterýkoli příjemce do 30 dnů od 
oznámení nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě vznést námitky proti jakémukoli 
plánovanému převodu vlastnictví s odůvodněním, že by tím byla nepříznivě dotčena jeho 
přístupová práva. 

                                                 
9 Společní vlastníci se samozřejmě mohou dohodnout, že ve společném vlastnictví nebudou pokračovat, ale 

rozhodnou o alternativním režimu (například jeden vlastník s přístupovými právy pro ostatní příjemce, kteří 
převedli svůj vlastnický podíl). 
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Pokud kterýkoli z ostatních příjemců prokáže, že jeho přístupová práva by byla nepříznivě 
dotčena, k zamýšlenému převodu nedojde, dokud mezi danými příjemci nedojde k dohodě. 

4.  Pokud příjemce hodlá převést vlastnictví nových znalostí na třetí stranu usazenou v třetí 
zemi, která není přidružena k sedmému rámcovému programu, může Komise vznést námitky 
proti tomuto převodu vlastnictví nových znalostí, domnívá-li se, že to není v souladu 
se zájmem rozvíjet konkurenceschopnost evropského hospodářství nebo se to neslučuje 
s etickými zásadami nebo s bezpečnostními aspekty. 

V takových případech k převodu vlastnictví nedojde, dokud se Komise neujistí, že budou 
zavedena příslušná ochranná opatření, a převod písemně nepovolí. 

II.27. Ochrana 

1. Mohou-li být nové znalosti průmyslově nebo obchodně využity, zajistí jejich vlastník 
přiměřenou a účinnou ochranu s náležitým ohledem na své oprávněné zájmy a oprávněné 
zájmy, zejména obchodní, ostatních příjemců. 

Odvolává-li se příjemce, který není vlastníkem nových znalostí, na svůj oprávněný zájem, 
musí vždy prokázat, že by byl výrazně poškozen. 

2. Patentové přihlášky, které se týkají nových znalostí, podané kterýmkoli z příjemců nebo 
z jeho pověření musí obsahovat toto prohlášení, které uvádí, že tyto nové znalosti vznikly 
s finančním přispěním Společenství: 

Práce, která vedla k tomuto vynálezu, získala finanční prostředky ze sedmého 
rámcového programu ([7RP/2007-2013]) [Evropského společenství] na základě 
grantové dohody č. [xxxxxx]10. 

Všechny podané patentové přihlášky, které se týkají nových znalostí, musí být navíc 
uvedeny v plánu na využívání a šíření nových znalostí, včetně dostatečných 
podrobností/odkazů, které Komisi umožní patent (patentovou přihlášku) sledovat. Komisi 
musí být oznámeno jakékoli takovéto podání, k němuž dojde po předložení závěrečné 
zprávy, včetně totožných podrobností/odkazů. 

3. Mohou-li být nové znalosti průmyslově nebo obchodně využity a jejich vlastník je nechrání 
ani je nepřevede na jiného příjemce, přidružený subjekt usazený v členském státě nebo 
přidružené zemi nebo na jinou třetí stranu usazenou v členském státě nebo přidružené zemi 
spolu se souvisejícími povinnostmi v souladu s článkem II.27, nelze tyto nové znalosti šířit, 
dokud není informována Komise. Komise musí být informována alespoň 45 dní 
před zamýšleným šířením. 

V takovém případě může Společenství se souhlasem příslušného příjemce vlastnictví těchto 
nových znalostí převzít a přijmout opatření na jejich přiměřenou a účinnou ochranu. 
Příslušný příjemce může odmítnout pouze tehdy, může-li prokázat, že by tím byly výrazně 
narušeny jeho oprávněné zájmy.  

V případě, že Společenství převezme vlastnictví, přebírá také povinnosti, které souvisejí 
s poskytnutím přístupových práv. 

                                                 
10 Toto prohlášení bude muset být přeloženo do jazyka podání patentu. Budou poskytnuty překlady do všech jazyků 

Společenství. 
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II.28. Využívání 

1.  Příjemci využívají nové znalosti, které vlastní, nebo jejich využívání zajistí.  

2.  Příjemci oznámí předpokládané využívání nových znalostí v plánu na využívání a šíření 
nových znalostí. Informace musí být dostatečně podrobné, aby Komise mohla provést 
jakýkoli související audit. 

II.29. Šíření 

1. Každý příjemce zajistí, aby jím vlastněné nové znalosti byly šířeny co nejrychleji. Neučiní-li 
tak, může tyto nové znalosti šířit Komise.  

2. Šíření nových znalostí musí být v souladu s ochranou práv duševního vlastnictví, 
povinnostmi důvěrnosti a oprávněnými zájmy vlastníka (vlastníků) nových znalostí.  

3.  Ostatní příjemci jsou o jakémkoli šíření uvědomeni alespoň 45 dní předem a jsou jim 
poskytnuty dostatečné informace o plánovaném šíření a o údajích, které mají být šířeny. 

Po oznámení může kterýkoli z dotčených příjemců vznést námitky do 30 dnů od oznámení 
plánovaného šíření, pokud se domnívá, že by byly výrazně narušeny jeho oprávněné zájmy 
v souvislosti s novými znalostmi nebo stávajícími znalostmi. V takovém případě nemůže 
dojít k šíření nových znalostí, dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky k ochraně těchto 
oprávněných zájmů. 

Příjemci se mohou písemně dohodnout na jiných lhůtách, než jsou stanoveny v tomto 
odstavci, které mohou zahrnovat lhůtu pro určení přiměřených opatření. 

4.  Všechny publikace nebo jakékoli jiné šíření nových znalostí obsahují toto prohlášení, které 
uvádí, že příslušné nové znalosti vznikly s finančním přispěním Společenství: 

Výzkum, který vedl k těmto výsledkům, získal finanční prostředky ze sedmého 
rámcového programu ([7RP/2007-2013]) [Evropského společenství] na základě 
grantové dohody č. [xxxxxx]11. 

Jakékoli šíření musí být uvedeno v plánu na využívání a šíření nových znalostí, včetně 
dostatečných údajů/odkazů, které Komisi umožní šíření sledovat. Pokud jde o vědecké 
publikace, které se týkají nových znalostí, vydané před předložením závěrečné zprávy nebo 
po něm, musí být tyto údaje/odkazy a výtah z publikace předloženy Komisi nejpozději dva 
měsíce po vydání. Komisi je zároveň poskytnuta elektronická verze zveřejněného znění nebo 
konečného rukopisu přijatého ke zveřejnění pro účely stanovené v článku II.12.2, jestliže 
tím nejsou porušena žádná práva třetích stran. 

ODDÍL 2 –PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA 

II.30. Stávající znalosti 

Příjemci mohou definovat stávající znalosti nezbytné pro účely projektu v písemné dohodě, 
případně mohou konkrétní stávající znalosti vyloučit12.  

                                                 
11 Toto prohlášení bude muset být přeloženo do jazyka šíření. Budou poskytnuty překlady do všech jazyků 

Společenství. 
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II.31. Zásady  

1. Veškeré žádosti o přístupová práva se podávají písemně. 

2. Udělení přístupových práv může být podmíněno přijetím zvláštních podmínek s cílem 
zajistit, že tato práva budou využívána pouze k zamýšlenému účelu a že existují příslušné 
povinnosti důvěrnosti. 

3. Příjemci se vzájemně co nejdříve informují o jakémkoli omezení udělení přístupových práv 
ke stávajícím znalostem nebo o jakémkoli jiném omezení, které by mohlo podstatně ovlivnit 
udělení přístupových práv. Tím nejsou dotčeny jejich povinnosti, které souvisejí 
s udělováním přístupových práv.  

4. Ukončení účasti příjemce nemá žádný vliv na povinnost příjemce poskytnout přístupová 
práva zbývajícím příjemcům. 

5. Není-li s vlastníkem nových znalostí nebo stávajících znalostí dohodnuto jinak, přístupová 
práva neopravňují k udělování sublicencí. 

6. Aniž je dotčen odstavec 7, jakákoli dohoda poskytující příjemcům nebo třetím stranám 
přístupová práva k novým znalostem nebo stávajícím znalostem musí zajistit zachování 
potenciálních přístupových práv pro ostatní příjemce. 

7. Udílení výhradních licencí na konkrétní nové znalosti nebo stávající znalosti je možné 
za předpokladu, že všichni ostatní příjemci písemně stvrdí, že se svých přístupových práv 
k nim vzdávají. 

8. Pokud však příjemce hodlá udělit výhradní licenci na nové znalosti třetí straně usazené 
v třetí zemi, která není přidružena k sedmému rámcovému programu, může Komise vznést 
námitky proti udělení této výhradní licence na nové znalosti, domnívá-li se, že to není 
v souladu se zájmem rozvíjet konkurenceschopnost evropského hospodářství nebo se to 
neslučuje s etickými zásadami nebo s bezpečnostními aspekty.  

V takových případech k udělení výhradní licence nedojde, dokud se Komise neujistí, že 
budou zavedena příslušná ochranná opatření, a udělení písemně nepovolí. 

II.32. Přístupová práva pro provádění 

1.  Přístupová práva k novým znalostem se udělí ostatním příjemcům, pokud je to nezbytné 
k tomu, aby tito příjemci mohli vykonávat svou práci v rámci projektu. 

Taková přístupová práva se udělí bez poplatků. 

2. Přístupová práva ke stávajícím znalostem se udělí ostatním příjemcům, pokud je to 
nezbytné k tomu, aby tito příjemci mohli vykonávat svou práci v rámci tohoto projektu 
za předpokladu, že dotčený příjemce má nárok udělit je. 

                                                                                                                                                               
12 Toto vyloučení může být dočasné (např. aby byla umožněna adekvátní ochrana stávajících znalostí 

před poskytnutím přístupu) nebo omezené (např. lze vyloučit pouze jednoho nebo více konkrétních příjemců). 
Jelikož u stávajících znalostí se má z povahy věci zato, že jsou potřebné k provádění nebo využívání, měli by se 
příjemci zabývat dopadem tohoto vyloučení na projekt, zejména v souvislosti s vyloučením, které nemá dočasný 
charakter.   
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Taková přístupová práva se udělí bez poplatků, pokud se všichni příjemci 
před přistoupením k této dohodě nedohodnou jinak. 

II.33. Přístupová práva pro využívání 

1. Příjemci mají přístupová práva k novým znalostem, pokud je to nezbytné k tomu, aby mohli 
využívat své vlastní nové znalosti. 

Přístupová práva se na základě dohody udělí buď za spravedlivých a přiměřených 
podmínek, nebo bez poplatku. 

2. Příjemci požívají přístupových práv ke stávajícím znalostem, pokud je to nezbytné 
k využívání svých vlastních nových znalostí, a za předpokladu, že daný příjemce je 
oprávněn tato práva udělovat. 

Přístupová práva se na základě dohody udělí buď za spravedlivých a přiměřených 
podmínek, nebo bez poplatku. 

3. Nestanoví-li dohoda o založení konsorcia jinak, má přidružený subjekt usazený v členském 
státě nebo přidružené zemi rovněž přístupová práva uvedená v odstavcích 1 a 2 k novým 
znalostem nebo stávajícím znalostem, a to za stejných podmínek jako příjemce, k němuž je 
přidružen. Jelikož přístupová práva uvedená v odstavcích 1 a 2 vyžadují, aby přístup byl 
nezbytný k využívání vlastních nových znalostí, použije se tento odstavec, pouze pokud bylo 
vlastnictví nových znalostí převedeno na přidružený subjekt usazený v členském státě nebo 
přidružené zemi. Příjemci mohou do své dohody o založení konsorcia vložit ujednání 
o přístupových právech pro přidružené subjekty, včetně jakýchkoli oznamovacích 
povinností. 

4. Žádost o přístupová práva podle odstavců 1, 2 nebo 3 lze podat do jednoho roku po některé 
z těchto událostí: 

a) skončení projektu nebo 

b) ukončení účasti vlastníka daných stávajících znalostí nebo nových znalostí. 

Příjemci se však mohou dohodnout i na jiné lhůtě13. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

II.34. Výzvy k předkládání návrhů 

 
1. Jestliže to vyžadují podmínky přílohy I, konsorcium určí a navrhne Komisi účast nových 

příjemců na základě výzvy k předkládání návrhů v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 
2. Konsorcium zveřejní výzvu k předkládání návrhů alespoň v jednom mezinárodním periodiku 

a ve třech různých vnitrostátních novinách ve třech různých členských státech nebo 
přidružených zemích. Je také povinno zajistit rozšíření vyhlášení prostřednictvím zvláštní 
informační podpory, zejména internetových stránek sedmého rámcového programu, 
specializovaného tisku, brožur a národních kontaktních míst zřízených členskými státy 
a přidruženými zeměmi. Zveřejnění a informace o výzvě musí být navíc v souladu s veškerými 

                                                 
13 Ta může být delší nebo kratší.  
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příslušnými instrukcemi a pokyny stanovenými Komisí. Konsorcium informuje Komisi 
o výzvě a jejím obsahu alespoň 30 dní před předpokládaným datem zveřejnění. 

 
3. Lhůta k předkládání návrhů zainteresovanými stranami v rámci výzvy musí být minimálně pět 

týdnů. 
 
4. Konsorcium vyhodnotí obdržené nabídky podle kritérií, která upravují hodnocení a výběr 

projektu Komisí a která jsou definována v příslušné výzvě k předkládání návrhů, a s pomocí 
alespoň dvou nezávislých odborníků jmenovaných konsorciem na základě kritérií popsaných 
v pravidlech pro účast. 

 
5.  Konsorcium oznámí Komisi navrhované přistoupení nového příjemce (nových příjemců) 

v souladu s článkem II.35. Zároveň Komisi informuje o tom, jak byla výzva zveřejněna, 
a o jménech a přidružení odborníků, kteří se podíleli na hodnocení. Komise může proti 
přistoupení jakéhokoli nového příjemce vznést námitky do 45 dnů od přijetí oznámení. 

 

II.35. Žádosti o změny a ukončení z podnětu konsorcia 

 
1. O změny této grantové dohody může požádat každá ze stran. Žádosti o změny a ukončení 

podepisují zákonní zástupci stran a předkládají se v souladu s článkem 8. Veškeré žádosti 
nebo souhlasy konsorcia či příjemce (příjemců) předkládá koordinátor. Když koordinátor 
podepíše žádost, souhlas nebo zamítavý dopis, který se týká změny, i když žádá o ukončení, 
má se zato, že jedná jménem všech příjemců. Koordinátor zajistí, že existuje příslušný 
důkaz o dohodě konsorcia na dané změně nebo ukončení a že je dostupný v případě auditu 
nebo na žádost Komise.  

2. V případě změny koordinátora bez jeho souhlasu je žádost předložena všemi ostatními 
příjemci nebo jedním z nich, který ostatní zastupuje. 

3. Žádost o změnu, která obsahuje víc než jednu úpravu dohody, je považována za celek, který 
nelze rozdělit na několik žádostí a je druhou stranou schválen nebo zamítnut vcelku 
s výjimkou případů, kdy žádost výslovně uvádí, že obsahuje samostatné žádosti, které lze 
schválit samostatně. 

4. Žádost o přidání nového příjemce obsahuje vyplněný formulář B (příloha V) řádně 
podepsaný tímto novým subjektem. Jakékoli přidání podléhá podmínkám, které jsou 
vyžadovány pravidly pro účast, související výzvou k předkládání návrhů a finančním 
nařízením. Tento další subjekt převezme práva a povinnosti příjemců stanovené grantovou 
dohodou s účinností od data jeho přistoupení, které je uvedeno v podepsaném formuláři B. 

5. Účelem nebo účinkem změn nesmí být změny dohody, které by mohly zpochybnit 
rozhodnutí o poskytnutí grantu nebo by mohly vést k nerovnému zacházení s příjemci. 

6. Žádosti o ukončení účasti jednoho nebo více příjemců obsahují:  

- návrh konsorcia na přerozdělení úkolů a rozpočtu uvedeného příjemce,  

- důvody žádosti o ukončení,  

- navrhované datum, kdy ukončení nabude účinnosti,  

- dopis, který obsahuje stanovisko příjemce, o ukončení jehož účasti se žádá, a  
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- zprávy a výsledky uvedené v článku II.4, které se týkají práce vykonané tímto 
příjemcem do dne, kdy ukončení nabývá účinnosti, spolu s poznámkami 
koordinátora jménem konsorcia k těmto zprávám a výsledkům, a prohlášení 
o rozdělení plateb pro tohoto příjemce koordinátorem.  

Nejsou-li uvedené dokumenty předloženy, je žádost považována za neplatnou.  

Dopis, který obsahuje stanovisko dotčeného příjemce, může být nahrazen důkazem, že tento 
příjemce byl písemně vyzván k vyjádření svého stanoviska k navrhovanému ukončení jeho 
účasti a k zaslání zpráv a výsledků, ale neučinil tak ve lhůtě stanovené v uvedeném 
oznámení. Uvedená lhůta musí být minimálně jeden měsíc. Komise v takovém případě, 
jestliže s žádostí o ukončení nebyly předloženy žádné zprávy, nevezme v úvahu žádné další 
nároky na náklady uvedeného příjemce a neuskuteční žádné další nahrazení v jeho prospěch.  

Pokud s Komisí není dohodnuto jinak, musí být všechny úkoly příjemce, jehož účast byla 
ukončena, přerozděleny v rámci konsorcia. 

Žádosti o ukončení grantové dohody obsahují odůvodnění ukončení a zprávy a výsledky 
uvedené v článku II.4, které se týkají práce vykonané do dne, kdy ukončení nabývá 
účinnosti. 

II.36. Schválení žádostí konsorcia o změny a ukončení  

1. Strany této grantové dohody se zavazují schválit nebo zamítnout jakoukoli platnou žádost 
o změnu nebo ukončení do 45 dnů od přijetí. Nebude-li odpověď zaslána do 45 dnů od přijetí 
této žádosti, je tato považována za zamítnutou. 

2. Odchylně od odstavce 1, jestliže konsorcium žádá o přidání nebo o ukončení účasti příjemce, 
je nezaslání odpovědi Komise do 45 dnů od přijetí této žádosti souhlasem s výjimkou případů, 
kdy chybí souhlas příslušného příjemce, a v případech jmenování nového koordinátora, které 
vyžaduje písemný souhlas Komise.  

Jestliže Komise v této lhůtě nevznese námitky, má se zato, že žádost schválila v poslední den 
lhůty. Komise se zavazuje zaslat v případě tichého souhlasu dopis pro informaci.  

Jestliže je žádost o přidání nebo odstranění příjemce spojena s žádostmi o jiné úpravy 
grantové dohody, které přímo nesouvisejí s tímto přidáním nebo odstraněním, podléhá celá 
žádost písemnému schválení Komise. 

3. Schválení požadované změny nebo ukončení ze strany Komisí je oznámeno koordinátorovi, 
který toto schválení obdrží za konsorcium. V případě ukončení účasti jednoho nebo více 
příjemců zašle Komise příslušnému příjemci kopii. 

4.  Změny a ukončení nabývají účinnosti v den dohodnutý stranami; jestliže není určen žádný 
den, nabývají účinnosti dnem schválení Komisí. 

II.37. Ukončení grantové dohody nebo účasti jednoho či více příjemců z podnětu Komise 

1. Komise může ukončit grantovou dohodu nebo účast příjemce v jednom z těchto případů: 

a) jestliže k této grantové dohodě nepřistoupí jeden nebo více právních subjektů uvedených 
v článku 1, 
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b) v případě neplnění nebo nedostatečného plnění práce nebo porušení jakékoli podstatné 
povinnosti uložené touto grantovou dohodou, které není napraveno ve lhůtě 30 dnů po 
písemné žádosti zaslané konsorciu o nápravu situace,  

c) jestliže se příjemce záměrně nebo z nedbalosti dopustil nesrovnalosti při plnění jakékoli 
grantové dohody s Komisí,  

d) jestliže příjemce porušil základní etické zásady, 

e) jestliže nejsou předloženy požadované zprávy či výsledky nebo Komise předložené 
zprávy či výsledky neschválí, 

f) z vážných technických nebo ekonomických důvodů, kterými je výrazně nepříznivě 
ovlivněno dokončení projektu, 

g) jestliže se značně sníží potenciál využívání výsledků projektu, 

h) jestliže právní, finanční, organizační nebo technická změna či změna kontroly příjemce 
zpochybní rozhodnutí Komise schválit jeho účast, 

i) jestliže jakákoli takováto změna uvedená výše v písmenu h) výše nebo ukončení účasti 
příslušného příjemce (příjemců) podstatně ovlivní provádění projektu nebo zájmy 
Společenství nebo zpochybní rozhodnutí poskytnout příspěvek Společenství, 

j) jestliže v případě vyšší moci oznámené ve shodě s článkem II.40 je jakákoli reaktivace 
projektu po pozastavení nemožná, 

k) jestliže již nejsou splňovány podmínky účasti na projektu stanovené pravidly pro účast 
nebo pozměněné výzvou k předkládání návrhů, na jejímž základě byl projekt předložen, 
pokud se Komise nedomnívá, že pokračování projektu je nezbytné pro provádění 
specifického programu, 

l) jestliže je příjemce pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním 
nebo jestliže se dopustil vážného profesního pochybení, které bylo prokazatelně zjištěno, 

m) jestliže kromě ukončení účasti jednoho nebo více příjemců konsorcium nenavrhne 
Komisi ve lhůtě určené Komisí změnu grantové dohody s úpravami nutnými 
pro pokračování projektu včetně přerozdělení úkolů příjemce, jehož účast je ukončena, 
nebo jestliže Komise navrhované změny neschválí, 

n) jestliže je na příjemce prohlášen konkurz nebo je v likvidaci. 

2. Ukončení účasti jednoho nebo více příjemců z podnětu Komise je oznámeno příslušnému 
příjemci (příjemcům) a kopie je zaslána koordinátorovi; ukončení nabude účinnosti v den 
uvedený v oznámení, nejpozději však 30 dní po jeho přijetí příjemcem. 

Komise informuje o datu účinnosti ukončení konsorcium. 

Ukončení grantové dohody je oznámeno koordinátorovi, jenž uvědomí všechny ostatní 
příjemce, a ukončení nabude účinnosti 45 dní po obdržení oznámení koordinátorem. 

3. Do 45 dnů od data účinnosti ukončení příjemce (příjemci), jejichž účast je ukončena, 
předloží (prostřednictvím koordinátora) všechny požadované zprávy a výsledky uvedené 
v článku II.4, které se týkají práce odvedené do uvedeného data. V případě neobdržení 
těchto dokumentů ve výše uvedené lhůtě se může Komise po písemném poskytnutí lhůty 
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30 dnů od neobdržení těchto dokumentů rozhodnout nebrat v úvahu žádné další nároky 
na náklady a neprovádět žádné další nahrazení, popřípadě požadovat vrácení jakéhokoli 
předběžného financování, které příjemce (příjemci) dluží. 

4. Konsorcium má lhůtu maximálně 30 dní od data účinnosti ukončení účasti příjemce, aby 
Komisi poskytlo informace o výši příspěvku Společenství, který byl skutečně převeden 
tomuto příjemci od zahájení projektu. 

5. V případě neobdržení těchto informací v dané lhůtě má Komise domnívána to, že příjemce, 
jehož účast je ukončena, nedluží Komisi žádné peníze a že již zaplacený příspěvek 
Společenství je konsorciu stále k dispozici a je za něj zodpovědné. 

6. Na základě dokumentů a informací uvedených v předchozích odstavcích stanoví Komise 
částku, kterou příjemce, jehož účast je ukončena, dluží.  

7. Je-li ukončena účast jednoho nebo více příjemců, uhradí příjemce (příjemci), jehož účast je 
ukončena, dlužnou částku Komisi nebo ji převedou koordinátorovi podle požadavků 
Komise, a to ve lhůtě maximálně do 30 dnů. Komise zašle kopii této žádosti koordinátorovi. 
Ve druhém případě informuje koordinátor Komisi nejpozději 10 dnů po uplynutí této lhůty, 
zda mu částka byla převedena.  

8. Jestliže je ukončena grantová dohoda, stanoví Komise částku, kterou dluží konsorcium, 
a oznámí ji koordinátorovi. 

II.38. Finanční příspěvek po ukončení a jiné důsledky ukončení  

1. V případě ukončení je jakýkoli finanční příspěvek Společenství omezen na způsobilé 
náklady vzniklé a schválené do data účinnosti tohoto ukončení a za jakékoli oprávněné 
závazky přijaté před uvedeným datem, které nelze zrušit.  

2. Odchylně od výše uvedeného odstavce: 

- v případě čl. II.37. odst. 1 písm. a) nelze schválit žádné náklady vzniklé konsorciu 
v rámci projektu ani je přijmout jako způsobilé k nahrazení Společenstvím. Veškeré 
předběžné financování poskytnuté konsorciu a veškerý úrok naběhlý z předběžného 
financování musí být Komisi vráceny v plné výši. 

- v případě čl. II.37. odst. 1 písm. b) je jakýkoli finanční příspěvek Společenství omezen 
na způsobilé náklady vzniklé do data přijetí písemné žádosti o nápravu porušení. 

3. Kromě toho v případě čl. II.37. odst. 1 písm. b), c), d), e), l) a m) může Komise požadovat 
nahrazení finančního příspěvku Společenství v plné nebo částečné výši. V případě čl. II.37. 
odst. 1 písm. b) a m) vezme Komise v úvahu povahu a výsledky odvedené práce a její 
užitečnost pro Společenství v souvislosti s příslušným specifickým programem. 

4. Má se zato, že zprávy a výsledky předložené v rámci ukončení, jsou předloženy na konci 
odpovídajícího období pro předkládání zpráv. 

5. Jestliže Společenství uskuteční platbu po ukončení účasti příjemce nebo po ukončení 
grantové dohody, je tato platba považována za závěrečnou platbu pro tohoto (tyto) příjemce 
nebo projekt a v každém případě je uskutečněna prostřednictvím koordinátora. 

Ustanovení uvedená v článcích II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.35, II.36, 
II.38, II.41 a II.42 a v části C přílohy II platí i po ukončení grantové dohody nebo účasti tohoto 
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příjemce (příjemců), a to bez ohledu na ukončení grantové dohody nebo účasti jednoho či více 
příjemců. 

II.39. Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná a výjimečná událost, která ovlivňuje splnění 
kterékoli povinnosti stranami podle této grantové dohody, je mimo jejich kontrolu 
a nemohou ji navzdory přiměřenému úsilí překonat. Žádná vada produktu nebo služby či 
prodlení v jejich zpřístupnění pro účely plnění této grantové dohody, které toto plnění 
ovlivňuje, včetně například anomálií ve fungování nebo plnění tohoto produktu nebo služby, 
pracovních sporů, stávek nebo finančních potíží nepředstavují události vyšší moci. 

2. Je-li kterýkoli příjemce vystaven vyšší moci, která může ovlivnit plnění jeho povinností 
podle této grantové dohody, uvědomí o tom koordinátor neprodleně Komisi a uvede povahu, 
pravděpodobné trvání a předpokládané účinky.  

3. Je-li Společenství vystaveno vyšší moci, která může ovlivnit plnění jeho povinností podle 
této grantové dohody, uvědomí o tom neprodleně koordinátora a uvede povahu, 
pravděpodobné trvání a předpokládané účinky.  

4. Nemá se zato, že kterákoli strana porušila svou povinnost realizovat projekt, jestliže jí v tom 
zabránila vyšší moc. Jestliže příjemci nemohou plnit své povinnosti provádět projekt 
v důsledku vyšší moci, lze poskytnout schválené vzniklé způsobilé náklady pouze u úkolů, 
které skutečně byly vykonány do data události označované jako vyšší moc. Přijmou se 
veškerá opatření nezbytná k minimalizaci škod. 

II.40. Postoupení  

Příjemci nepostoupí žádná svá práva a povinnosti vyplývající z grantové dohody s výjimkou 
případů stanovených v článku II.26 (převedení nových znalostí) bez předchozího písemného 
svolení Komise a ostatních příjemců.  

II.41. Odpovědnost  

1. Společenství se zprošťuje odpovědnosti za jakékoli činy nebo opomenutí příjemců 
v souvislosti s touto grantovou dohodou. Je zproštěno odpovědnosti za veškeré vady 
jakýchkoli produktů, procesů nebo služeb vytvořených na základě nových znalostí, včetně 
například anomálií při jejich fungování nebo výkonu.  

2. Každý příjemce poskytuje Společenství plnou záruku a souhlasí, že jej odškodní v případě 
jakékoli žaloby, stížnosti nebo řízení zahájeného třetí stranou proti Společenství v důsledku 
škody způsobené jakýmkoli jeho činem nebo opomenutím v souvislosti s touto grantovou 
dohodou nebo jakýmkoli produktem, procesem nebo službou, kterou vytvořil na základě 
nových znalostí, jež jsou výsledkem projektu. 

V případě jakékoli žaloby podané na příjemce třetí stranou v souvislosti s plněním této 
grantové dohody mu Komise může na základě písemné žádosti poskytnout pomoc. Náklady 
vzniklé v této souvislosti Komisi ponese daný příjemce.  

3. Každý příjemce nese výhradní zodpovědnost za zajištění toho, že jeho činy v rámci tohoto 
projektu neporušují práva třetích stran.  
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4. Společenství je zproštěno odpovědnosti za jakékoli důsledky, které vyplývají z řádného 
výkonu práv Společenství podle pravidel pro účast nebo této grantové dohody.  
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