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CS 
 

PŘÍLOHA XII  
 
 

H20201 VZOROVÁ GRANTOVÁ DOHODA S JEDNÍM PŘÍJEMCEM – GRANTY 
EVROPSKÉ RADY PRO VÝZKUM (ERV) NÍZKÉ HODNOTY2  

 
 Následující tabulka obsahuje pokyny pro sestavení zvláštní grantové dohody. 
 
 

 
Obecné poznámky: 
 
 
 

  
• Vychází ze vzorové obecné grantové dohody s jedním příjemcem. 
• [Agentura][Komise] se nahrazuje slovem „agentura“.  
• Platí varianty týkající se grantů nízké hodnoty (do 60 000). 
• Odkazy na spojené osoby se vypouští.  
• Odkazy na Euratom a varianty týkající se Euratomu se vypouští. 
• Přílohy 2 a 4 se liší. 
• Obsah je odpovídajícím způsobem upraven. 
• Odkazy v poznámkách pod čarou jsou odpovídajícím způsobem 

upraveny. 
 

Strany dohody Varianta pro dohodu o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) (dále jen 
„agentura“), na základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská komise 
(dále jen „Komise“)3 
 

Přílohy Přílohy dohody o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
Příloha 1       Popis akce  
 
Příloha 2     Předběžný rozpočet akce  
 
Příloha 3    nepoužije se 
 
Příloha 4 Vzorové finanční výkazy 
 
Příloha 5 nepoužije se  
 
Příloha 6 nepoužije se 
 

KAPITOLA 2 
 
ČLÁNEK 4 – 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 4 – PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET A PŘEVODY 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) („nařízení o rámcovém programu 
H2020 č. 1291/2013“) (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104). 

2  Granty ERV nízké hodnoty slouží k financování iniciativ, akcí a studií, jež mohou posílit přímý či nepřímý 
vliv na výzkum nebo výzkumné pracovníky financované z prostředků Evropské rady pro výzkum.  

3 Text psaný kurzívou představuje jednotlivé varianty, které lze v dohodě použít. 
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PŘEDBĚŽNÝ 
ROZPOČET A 
PŘEVODY 
ROZPOČTOVÝC
H PROSTŘEDKŮ 

ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
 
4.1 Předběžný rozpočet 
 
„Předběžný rozpočet“ na akci je uveden v příloze 2. 
 
Obsahuje rozpočtovou kategorii, odhadované způsobilé náklady a druh 
nákladů (viz články 5 a 6). 
 
4.2  Převody rozpočtových prostředků  
 
nepoužije se 

KAPITOLA 3 
 
ČLÁNEK 5 – 
VÝŠE GRANTU, 
FORMA 
GRANTU, SAZBA 
NÁHRAD A 
DRUH NÁKLADŮ 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 5 – VÝŠE GRANTU, FORMA GRANTU, SAZBA 
NÁHRAD A DRUH NÁKLADŮ 
 
5.1 Maximální výše grantu  
 
Maximální výše grantu činí [částka (částka slovy)] EUR. 
 
5.2 Forma grantu, sazba náhrad a druh nákladů 
 
Grant pokrývá 100 % způsobilých nákladů na akci (viz článek 6) (dále jen 
„náhrada způsobilých nákladů“) (viz příloha 2).  
 
Odhadované způsobilé náklady na akci činí [částka (částka slovy)] EUR.   
 
Způsobilé přímé a nepřímé náklady na akci (viz článek 6) se musí 
vykazovat jako jednorázová částka stanovená v příloze 2 (tj. jako 
„jednorázové náklady“). 
 
5.3  Konečná výše grantu – Výpočet 
 
Konečná výše grantu závisí na řádném provedení akce v souladu s 
podmínkami dohody.  
 
Konečnou výši grantu vypočítá agentura – v okamžiku platby zůstatku 
(viz článek 21) – níže uvedeným způsobem:  
 

Krok 1 – použití sazby náhrad  
 

Krok 2 – snížení v důsledku porušení povinností 
 
5.3.1 Krok 1 – Použití sazby náhrad na způsobilé náklady 
 
Na způsobilé náklady (jednorázové náklady; viz článek 6) vykázané 
příjemcem a schválené agenturou (viz článek 21) se použije sazba náhrad 
(viz článek 5.2). 
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5.3.2 Krok 2 – Snížení v důsledku porušení povinností kromě 
povinnosti řádného provádění – Snížení maximální výše grantu – 
Výpočet 
 
Dojde-li ke snížení grantu (viz článek 43), vypočítá agentura sníženou 
maximální výši grantu odečtením částky, o niž se grant snižuje (stanovené 
úměrně závažnosti porušení povinností podle článku 43.2), od maximální 
výše grantu stanovené v článku 5.1. 

 
Konečná výše grantu bude v tomto případě odpovídat nižší z těchto dvou 
částek:  
 

– částce získané provedením kroku 1, nebo  
 

– částce získané provedením kroku 2. 
 

5.4 Upravená konečná výše grantu – Výpočet 
 
Jestliže agentura – po úhradě zůstatku (zejména po provedení kontrol, 
přezkumů, auditů nebo šetření; viz článek 22) – zamítne některé náklady 
(viz článek 42) nebo sníží grant (viz článek 43), vypočítá „upravenou 
konečnou výši grantu“.  
  
Tuto částku vypočte agentura na základě příslušných zjištění takto:  
 

– v případě zamítnutí nákladů: použitím sazby náhrad na upravené 
způsobilé náklady schválené agenturou, 

 
– v případě snížení grantu: snížením grantu úměrně závažnosti 

porušení povinností (viz článek 43.2).  
 
Dojde-li jak k zamítnutí nákladů, tak ke snížení grantu, bude upravená 
konečná výše grantu odpovídat nižší z daných dvou částek. 
 

ČLÁNEK 6 – 
ZPŮSOBILÉ A 
NEZPŮSOBILÉ 
NÁKLADY 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 6 – ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
 
6.1 Způsobilé náklady 
 
Náklady v dané nákladové kategorii: 
 

A. Přímé a nepřímé náklady na akci 
 
jsou způsobilé (dále jen „způsobilé náklady“), odpovídají-li jednorázové 
částce uvedené v příloze 2 a příslušné úkoly nebo části akce byly řádně 
provedeny v souladu s přílohou 1. 
 
6.2 Nezpůsobilé náklady  
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„Nezpůsobilé náklady“ jsou: 
 

a) náklady, které nesplňují podmínky stanovené výše (viz článek 6.1), 
a 

 
b) náklady hrazené v rámci jiného grantu EU nebo Euratomu (včetně 

grantů udělených členským státem a financovaných z rozpočtu EU 
nebo Euratomu a grantů udělených pro účely provádění rozpočtu 
EU a Euratomu jinými institucemi, než je agentura), zejména 
nepřímé náklady, pokud příjemce v tomtéž období dostává grant na 
provozní náklady financovaný z rozpočtu EU nebo Euratomu. 
 

[c) VARIANTA pro kategorie nákladů, které jsou v pracovním 
programu výslovně vyloučeny: [název vyloučené kategorie 
nákladů]].  

 
6.3 Následky vykázání nezpůsobilých nákladů 
 
Byly-li vykázány náklady, které jsou nezpůsobilé, budou zamítnuty (viz 
článek 42).  
 
Tato skutečnost může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření 
popsaných v kapitole 6.  
 

KAPITOLA 4 
 
ČLÁNEK 7 – 
ZÁKLADNÍ 
POVINNOST 
ŘÁDNĚ 
PROVÁDĚT AKCI 
 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 7 – ZÁKLADNÍ POVINNOST ŘÁDNĚ PROVÁDĚT AKCI 
 
7.1  Základní povinnost řádně provádět akci 
 
Příjemce je povinen provádět akci v souladu s popisem uvedeným v 
příloze 1 a ustanoveními dohody, jakož i se všemi zákonnými povinnostmi 
vyplývajícími z platných unijních, mezinárodních a vnitrostátních právních 
předpisů.  
 
7.2 Následky porušení povinností  
 
Pokud příjemce neprovede řádně akci (nebo její část), budou příslušné 
náklady nezpůsobilé (viz článek 6) a budou zamítnuty (viz článek 42). 
 
V případě, že příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost, může být výše 
grantu snížena (viz článek 43).  
 
Tato skutečnost může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření 
popsaných v kapitole 6.  
 

ČLÁNEK 8 – 
PROSTŘEDKY K 
PROVÁDĚNÍ 
AKCE – 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 8 – PROSTŘEDKY K PROVÁDĚNÍ AKCE – ZAPOJENÍ 
TŘETÍCH STRAN DO AKCE 
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ZAPOJENÍ 
TŘETÍCH STRAN 
DO AKCE 

 
Příjemce musí mít k dispozici odpovídající prostředky k provádění akce.  
 
Je-li to pro provádění akce nezbytné, může příjemce:  
 

– pořizovat zboží, práce nebo služby (viz článek 10), 
 

– využívat k provádění úkolů v rámci akce popsaných v příloze 1 
subdodavatele (viz článek 13). 

 
V uvedených případech nese příjemce i nadále vůči agentuře výhradní 
odpovědnost za provedení akce. 
 

ČLÁNEK 10 – 
POŘÍZENÍ 
ZBOŽÍ, PRACÍ 
NEBO SLUŽEB 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 10 – POŘÍZENÍ ZBOŽÍ, PRACÍ NEBO SLUŽEB 
 
10.1  Pravidla pořizování zboží, prací nebo služeb 
 
Je-li to pro provádění akce nezbytné, může příjemce pořizovat zboží, práce 
nebo služby.  
 
Příjemce musí zboží, práce nebo služby pořizovat tak, aby zajistil nejlepší 
poměr mezi kvalitou a cenou, případně nejnižší možnou cenu. Zároveň 
musí zabránit jakémukoli střetu zájmů (viz článek 35). 
 
Příjemce musí zajistit, že agentura, Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá 
práva podle článků 22 a 23 rovněž vůči jeho dodavatelům. 
 
10.2  Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
může být výše grantu snížena (viz článek 43). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších 
opatření popsaných v kapitole 6. 
 

ČLÁNEK 11 – 
VYUŽITÍ 
VĚCNÝCH 
PŘÍSPĚVKŮ 
POSKYTNUTÝCH 
TŘETÍMI 
STRANAMI ZA 
ÚPLATU 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 11 – VYUŽITÍ VĚCNÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
POSKYTNUTÝCH TŘETÍMI STRANAMI ZA ÚPLATU 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 12 – 
VYUŽITÍ 
VĚCNÝCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 12 – VYUŽITÍ VĚCNÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
POSKYTNUTÝCH TŘETÍMI STRANAMI BEZPLATNĚ 
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POSKYTNUTÝCH 
TŘETÍMI 
STRANAMI 
BEZPLATNĚ 

 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 13 – 
PROVÁDĚNÍ 
ÚKOLŮ V RÁMCI 
AKCE 
SUBDODAVATEL
I 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 13 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE 
SUBDODAVATELI 
 
13.1 Pravidla pro provádění úkolů v rámci akce formou subdodávek 
 
Je-li to pro provádění akce nezbytné, může příjemce provedením určitých 
úkolů v rámci akce popsaných v příloze 1 pověřit subdodavatele. 
 
Příjemce musí zadat subdodávky tak, aby zajistil nejlepší poměr mezi 
kvalitou a cenou, případně nejnižší možnou cenu. Zároveň musí zabránit 
jakémukoli střetu zájmů (viz článek 35).  
 
Příjemce musí zajistit, že agentura, Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá 
práva podle článků 22 a 23 rovněž vůči jeho subdodavatelům. 
 
Příjemce musí zajistit, že se jeho povinnosti podle článků 35, 36, 38 a 46 
budou vztahovat i na jeho subdodavatele. 
 
13.2  Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
může být výše grantu snížena (viz článek 43).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších 
opatření popsaných v kapitole 6. 
 

ČLÁNEK 14 – 
PROVÁDĚNÍ 
ÚKOLŮ V RÁMCI 
AKCE 
SPOJENÝMI 
OSOBAMI 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 14 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE 
SPOJENÝMI OSOBAMI 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 15 – 
FINANČNÍ 
PODPORA 
TŘETÍM 
STRANÁM 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 15 – FINANČNÍ PODPORA TŘETÍM STRANÁM 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 16 – 
POSKYTNUTÍ 
NADNÁRODNÍHO 
NEBO 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 16 – POSKYTNUTÍ NADNÁRODNÍHO NEBO 
VIRTUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTUŘE 



H2020 Vzorové grantové dohody – Grantová dohoda s jedním příjemcem pro granty ERV nízké hodnoty – září 
2014 

 

7 
 

VIRTUÁLNÍHO 
PŘÍSTUPU K 
VÝZKUMNÉ 
INFRASTRUKTU
ŘE 

 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 17 – 
VŠEOBECNÁ 
INFORMAČNÍ 
POVINNOST 

17.1 Povinnost poskytnout požadované informace 
 
Příjemce musí – v průběhu provádění akce nebo po jejím skončení – 
poskytnout veškeré informace vyžádané za účelem ověření řádného 
provádění akce a plnění podmínek dohody. 

ČLÁNEK 18 – 
UCHOVÁVÁNÍ 
ZÁZNAMŮ – 
PODKLADOVÉ 
DOKUMENTY  
 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 18 – UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ – PODKLADOVÉ 
DOKUMENTY 
 
18.1 Povinnost uchovávat záznamy a další podkladové dokumenty 

dokládající vykázané náklady 
 
Příjemce musí – po dobu tří let od platby zůstatku – uchovávat 
odpovídající záznamy a další podkladové dokumenty prokazující řádné 
provedení příslušných úkolů nebo částí akce popsaných v příloze 1. 
Příjemce nemusí určovat skutečné způsobilé náklady, jež jsou předmětem 
úhrady, ani předkládat podklady (jako jsou účetní výkazy), aby prokázal 
vykázanou jednorázovou částku. 
 
Tyto záznamy a dokumenty musí na vyžádání (viz článek 17) nebo v rámci 
kontroly, přezkumu, auditu či šetření (viz článek 22) zpřístupnit.  
 
Jedná-li se o probíhající kontrolu, přezkum, audit, šetření, soudní spor či 
jinou formu vymáhání nároků vyplývajících z této dohody (včetně 
rozšíření zjištění; viz článek 22), musí příjemce uchovávat záznamy a další 
podkladové dokumenty až do skončení těchto procesů či řízení. 
 
Příjemce musí uchovávat originály dokumentů. Digitální a digitalizované 
dokumenty se považují za originály, povolují-li to příslušné vnitrostátní 
právní předpisy. Agentura může přijmout dokument jinak než ve formě 
originálu, pokud má za to, že takový dokument nabízí srovnatelné záruky. 
 
18.2 Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
budou nedostatečně doložené náklady nezpůsobilé (viz článek 6) a budou 
zamítnuty (viz článek 42).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších 
opatření popsaných v kapitole 6. 
 

ČLÁNEK 20 – 
PODÁVÁNÍ 
ZPRÁV – 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 20 – PODÁVÁNÍ ZPRÁV – ŽÁDOSTI O PLATBU 
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ŽÁDOSTI O 
PLATBU 
 
 

 
20.1 Povinnost předložit zprávu 
 
Příjemce je povinen předložit agentuře (viz článek 52) závěrečnou zprávu 
podle tohoto článku. Finanční zpráva musí obsahovat žádost o platbu.  
 
Pro vypracování zprávy musí být použity formuláře a vzory poskytnuté 
prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací (viz 
článek 52).  
 
20.2 Vykazované období 
 
Akce má jedno vykazované období: 
 
 – VO1: od měsíce 1 do měsíce [X] 
 
20.3 Pravidelné zprávy – Žádosti o průběžnou platbu 
 
nepoužije se 
 
20.4 Závěrečná zpráva – Žádost o platbu zůstatku 
 
Příjemce musí do 60 dnů po skončení vykazovaného období agentuře 
předložit (viz článek 52) závěrečnou zprávu, včetně žádosti o platbu 
zůstatku. 
 
Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

 
a) „závěrečnou technickou zprávu“ obsahující shrnutí s: 

 
i) přehledem výsledků; 

 
ii) závěry vyplývajícími z akce; 

 
b) „závěrečnou finanční zprávu“ obsahující „finanční výkaz“ (viz 

příloha 4), včetně žádosti o platbu zůstatku.  
 
Finanční výkaz musí obsahovat podrobný rozpis způsobilých 
nákladů (jednorázových nákladů; viz článek 6 a příloha 2). 
 
Částky nevykázané ve finančním výkazu nebude brát agentura v 
potaz. 
 
Příjemce musí potvrdit, že: 
 

– poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé, 
 

– vykázané náklady jsou způsobilé (tj. že akce byla řádně 
provedena; viz článek 6), 
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– náklady (tj. řádné provedení akce) lze doložit 
odpovídajícími záznamy a podkladovými dokumenty (viz 
článek 18), které budou předloženy na vyžádání (viz 
článek 17) nebo v rámci kontroly, přezkumu, auditu či 
šetření (viz článek 22). 

 
20.5 Informace o kumulativních výdajích 
 
nepoužije se 
 
20.6 Měna finančních výkazů  
 
Částky uvedené ve finančním výkazu musí být v eurech.  
 
20.7 Jazyk zprávy 
 
Zpráva (závěrečná technická a finanční zpráva včetně finančního výkazu) 
musí být předložena v jazyce, v němž byla sepsána dohoda. 
 
20.8 Následky porušení povinností – Pozastavení běhu lhůty pro 

platbu – Ukončení 
 
Nesplňuje-li předložená zpráva ustanovení tohoto článku, může agentura 
pozastavit běh lhůty pro platbu (viz článek 47) a použít kterékoli z dalších 
opatření popsaných v kapitole 6. 
 
Poruší-li příjemce svou povinnost předložit danou zprávu a nesplní-li ji ani 
do 30 dnů od odeslání písemné upomínky agentury, může být tato dohoda 
ukončena (viz článek 50). 
 

ČLÁNEK 21 – 
PLATBY A 
PLATEBNÍ 
UJEDNÁNÍ 
 
21.1 Platby 
 

Nahrazená ustanovení: 
 
21.1 Platby 
 
Příjemce obdrží tyto platby: 
  

– jednu platbu v rámci předběžného financování, 
 

– jednu platbu zůstatku na základě žádosti o platbu zůstatku (viz 
článek 20). 

 
21.2  Předběžné 
financování – Výše 
platby – Částka 
zadržená ve 
prospěch záručního 
fondu 

Nahrazená ustanovení: 
 
21.2  Předběžné financování – Výše platby – Částka zadržená ve 
prospěch záručního fondu 
 
[základní VARIANTA: Účelem předběžného financování je poskytnout 
příjemci počáteční hotovost.  
 
Tyto prostředky zůstávají až do vyplacení zůstatku ve vlastnictví EU. 
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V rámci předběžného financování bude vyplacena částka ve výši [částka 
(slovy)] EUR.  
 
Agentura vyplatí příjemci částku předběžného financování – s výjimkou 
případů, kdy platí článek 48 – do 30 dnů od data vstupu této dohody v 
platnost (viz článek 58) nebo od desátého dne před datem zahájení akce 
(viz článek 3), podle toho, které datum nastane později.  
 
Agentura z částky předběžného financování zadrží částku ve výši [částka 
(slovy)] EUR, odpovídající 5 % maximální výše grantu (viz článek 5.1), a 
převede ji do záručního fondu.] 
 
[VARIANTA, je-li příjemcem Společné výzkumné středisko: Agentura 
vyplatí částku předběžného financování ve výši [částka (slovy) včetně 5 % 
určených do záručního fondu] EUR do 30 dnů od data, kdy Společné 
výzkumné středisko v návaznosti na podpis ujednání předložilo výzvu 
k úhradě. 
 
Společné výzkumné středisko souhlasí s tím, aby agentura částku ve výši 
[částka (slovy): 5 % výše grantu určeného Společnému výzkumnému 
středisku] EUR, odpovídající jeho příspěvku do záručního fondu (viz 
článek 21.2), převedla jeho jménem do záručního fondu.] 
 

21.3 Průběžné 
platby – Výše 
plateb – Výpočet 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
21.3 Průběžné platby – Výše plateb – Výpočet 
 
nepoužije se 
 

21.4 Platba 
zůstatku – Výše 
zůstatku – Výpočet 
– Uvolnění částky 
zadržené v 
záručním fondu 
 

21.4 Platba zůstatku – Výše zůstatku – Výpočet – Uvolnění částky 
zadržené v záručním fondu 

 
Platba zůstatku představuje náhradu zbývající části způsobilých nákladů, 
které příjemci vznikly v souvislosti s prováděním akce.  
 
Jestliže celková částka předchozích plateb přesahuje konečnou výši grantu 
(viz článek 5.3), bude mít platba zůstatku podobu inkasa (viz článek 44).  
 
Je-li celková částka předchozích plateb nižší než konečná výše grantu, 
uhradí agentura zůstatek do 90 dnů od doručení závěrečné zprávy (viz 
článek 20.4), s výjimkou případů, kdy platí článek 47 nebo 48. 
 
Podmínkou pro provedení platby je schválení závěrečné zprávy. Toto 
schválení neznamená, že bylo uznáno splnění požadavků, pravost, úplnost 
nebo správnost obsahu zprávy. 
 
Výši zůstatku vypočítá agentura odečtením celkové částky již 
vyplaceného předběžného financování od konečné výše grantu stanovené v 
souladu s článkem 5.3: 
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{konečná výše grantu (viz článek 5.3) 

 
minus 

 
částka předběžného financování}. 

 
Spolu s uhrazením zůstatku bude uvolněna částka zadržená v záručním 
fondu (viz výše) a: 
 

– je-li zůstatek kladný: uvolněná částka bude vyplacena v plné výši 
příjemci spolu se splatným zůstatkem,  

 
– je-li zůstatek záporný (jeho platba má podobu inkasa): bude 

odečten od uvolněné částky (viz článek 44.1.2). Je-li výsledná 
částka: 
 

– kladná, bude vyplacena příjemci, 
 

– je-li záporná, bude vyinkasována.  
 
Splatnou částku však lze započíst – bez souhlasu příjemce – proti jakékoli 
jiné částce splatné příjemcem ve prospěch agentury, Komise nebo jiné 
výkonné agentury (v rámci rozpočtu EU nebo Euratomu), a to až do výše 
maximálního příspěvku EU určeného pro příjemce a uvedeného v 
předběžném rozpočtu (viz příloha 2). 
 

21.5 Oznámení 
splatných částek 

Nahrazená ustanovení: 
 
21.5 Oznámení splatných částek 
 
Agentura příjemci oficiálně sdělí výši splatné částky a upřesní konečnou 
výši grantu.  
 
V případě snížení grantu nebo inkasa neoprávněně vyplacených částek 
bude tomuto oznámení předcházet řízení o sporných otázkách podle 
článků 43 a 44. 
 

ČLÁNEK 23a – 
SPRÁVA 
DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍ 
 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 23a – SPRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 24 – 
DOHODA O 
STÁVAJÍCÍCH 
ZNALOSTECH 
 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 24 – DOHODA O STÁVAJÍCÍCH ZNALOSTECH 
 
nepoužije se 
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ČLÁNEK 25 – 
PŘÍSTUPOVÁ 
PRÁVA KE 
STÁVAJÍCÍM 
ZNALOSTEM 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 25 – PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA KE STÁVAJÍCÍM 

ZNALOSTEM 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 26 – 
VLASTNICTVÍ 
VÝSLEDKŮ 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 26 – VLASTNICTVÍ VÝSLEDKŮ 
 
[VARIANTA: 26.1 Vlastnictví příjemce, který výsledky vytvořil 
 
Výsledky vlastní příjemce, který je vytvořil.  
 
„Výsledky“ se rozumí jakékoli (hmotné či nehmotné) výstupy akce, jako 
jsou údaje, znalosti nebo informace – bez ohledu na jejich formu či povahu 
a bez ohledu na to, zda mohou být chráněny – vytvořené v rámci akce, 
jakož i veškerá práva s nimi spojená, včetně práv duševního vlastnictví.  
 
26.2 Společné vlastnictví více příjemců 
 
nepoužije se 
 
26.3 Práva třetích stran (včetně zaměstnanců)  
 
Mohou-li práva k výsledkům uplatňovat i třetí strany (včetně 
zaměstnanců), musí příjemce zajistit splnění svých povinností podle této 
dohody.  
 
Jestliže třetí strana vytvoří výsledky, musí od ní příjemce získat všechna 
nezbytná práva (převodem, licencí nebo jinak), aby mohl splnit své 
povinnosti stejně, jako kdyby tyto výsledky vytvořil sám. 
 
Není-li možné tato práva získat, nesmí příjemce danou třetí stranu k 
vytváření výsledků využívat. 
 
26.4  Ochrana výsledků formou vlastnictví agentury  
 
26.4.1 Jestliže má příjemce – až čtyři roky od uplynutí doby stanovené v 
článku 3 – v úmyslu výsledky šířit, aniž by je chránil, může agentura – se 
souhlasem příjemce – v zájmu ochrany výsledků převzít jejich vlastnictví, s 
výjimkou těchto případů: 
 

a) ochrana výsledků není (vzhledem k okolnostem) možná, oprávněná 
nebo odůvodněná;  

 
b) neexistuje dostatečný potenciál pro obchodní nebo průmyslové 

využití výsledků; 
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c) příjemce má v úmyslu převést výsledky na třetí stranu, která je 
usazena v členském státě EU nebo přidružené zemi4 a která zajistí 
jejich ochranu. 

 
Předtím než dojde k šíření výsledků, a nenastane-li žádný z případů 
uvedených v písmenech a), b) a c), musí příjemce oficiálně informovat 
agenturu a zároveň jí sdělit případné důvody odmítnutí udělit svůj souhlas. 
Příjemce může odmítnout udělit svůj souhlas pouze tehdy, prokáže-li, že by 
tím byly významně poškozeny jeho oprávněné zájmy. 
 
Jestliže se agentura rozhodne vlastnictví převzít, uvědomí o tom oficiálně 
příjemce do 45 dnů od přijetí jeho oznámení. 
 
Dané výsledky nelze nijak šířit, dokud neuplyne uvedená lhůta nebo, pokud 
agentura přijme kladné rozhodnutí, dokud nepodnikne kroky nezbytné k 
jejich ochraně.  
 
26.4.2 Jestliže má příjemce – až čtyři roky od uplynutí doby stanovené v 
článku 3 – v úmyslu výsledky přestat chránit nebo nezajistit prodloužení 
jejich ochrany, může agentura – se souhlasem příjemce – v zájmu ochrany 
výsledků převzít jejich vlastnictví, s výjimkou těchto případů:  
 

a) ochrana výsledků byla ukončena, protože neexistuje dostatečný 
potenciál pro jejich obchodní nebo průmyslové využití; 

 
b) prodloužení ochrany by za daných okolností bylo neodůvodněné. 

 
Jestliže má příjemce v úmyslu přestat chránit výsledky nebo nezajistit 
prodloužení jejich ochrany, je povinen – nenastane-li žádný z případů 
uvedených v písmenech a) a b) – oficiálně informovat agenturu alespoň 
60 dnů před vypršením ochrany nebo možnosti ochranu prodloužit a 
zároveň jí sdělit případné důvody odmítnutí udělit svůj souhlas. Příjemce 
může odmítnout udělit svůj souhlas pouze tehdy, prokáže-li, že by tím byly 
významně poškozeny jeho oprávněné zájmy. 
 
Jestliže se agentura rozhodne vlastnictví převzít, uvědomí o tom oficiálně 
příjemce do 45 dnů od přijetí jeho oznámení. 
 
26.5 Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
může být výše grantu snížena (viz článek 43).  
  
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších 

                                                 
4  Definice viz čl. 2 odst. 1 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. 

prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ („nařízení o pravidlech účasti č. 1290/2013“): „přidruženou 
zemí“ se rozumí třetí země, která je smluvní stranou mezinárodní dohody s Unií, podle definice v článku 7 
nařízení o rámcovém programu H2020 č. 1291/2013. Článek 7 stanoví podmínky přidružení třetích zemí 
k programu Horizont 2020. 
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opatření popsaných v kapitole 6.] 
 
[nepoužije se] 
 

ČLÁNEK 27 – 
OCHRANA 
VÝSLEDKŮ – 
ZVIDITELNĚNÍ 
FINANCOVÁNÍ 
EU 
 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 27 – OCHRANA VÝSLEDKŮ – ZVIDITELNĚNÍ 
FINANCOVÁNÍ EU 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 28 – 
VYUŽÍVÁNÍ 
VÝSLEDKŮ 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 28 – VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 29 – 
ŠÍŘENÍ 
VÝSLEDKŮ – 
OTEVŘENÝ 
PŘÍSTUP – 
ZVIDITELNĚNÍ 
FINANCOVÁNÍ 
EU 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 29 – ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ – OTEVŘENÝ PŘÍSTUP – 
ZVIDITELNĚNÍ FINANCOVÁNÍ EU 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 30 – 
PŘEVOD 
VÝSLEDKŮ A 
UDĚLOVÁNÍ 
LICENCÍ 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 30 – PŘEVOD VÝSLEDKŮ A UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 31 – 
PŘÍSTUPOVÁ 
PRÁVA K 
VÝSLEDKŮM 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 31 – PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K VÝSLEDKŮM 
 
[VARIANTA: 31.1 Přístupová práva orgánů, institucí, úřadů a 

agentur EU a členských států EU  
 
Příjemce je povinen poskytnout bezplatný přístup ke svým výsledkům 
orgánům, institucím, úřadům a agenturám EU pro potřeby vývoje, 
provádění a sledování politik a programů EU.  
 
Tato přístupová práva jsou omezena na neobchodní a nekonkurenční 
použití. 
 
Tímto není nijak dotčeno právo používat jakékoli materiály, dokumenty 
nebo informace získané od příjemce v rámci komunikační nebo publikační 
činnosti (viz článek 38.2). 
 
31.2 Následky porušení povinností 
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V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
může být výše grantu snížena (viz článek 43).] 
 
[VARIANTA: nepoužije se] 
 

ČLÁNEK 32 – 
NÁBOR A 
PRACOVNÍ 
PODMÍNKY 
VÝZKUMNÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 32 – NÁBOR A PRACOVNÍ PODMÍNKY 
VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
nepoužije se 

ČLÁNEK 33 – 
ROVNOST 
POHLAVÍ 
 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 33 – ROVNOST POHLAVÍ 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 35 – 
STŘET ZÁJMŮ 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 35 – STŘET ZÁJMŮ 
 
[VARIANTA: 35.1 Povinnost zabránit střetu zájmů 
 
Příjemce je povinen přijmout veškerá opatření, aby zabránil jakékoli 
situaci, kdy by bylo nezaujaté a objektivní provádění akce ohroženo z 
důvodů souvisejících s ekonomickými zájmy, politickou nebo státní 
příslušností, rodinnými či citovými vazbami nebo jakýmkoli jiným 
společným zájmem (dále jen „střet zájmů“). 
 
Příjemce je povinen agenturu neprodleně oficiálně informovat o jakékoli 
situaci představující střet zájmů, nebo která by ke střetu zájmů mohla vést, 
a ihned učinit veškerá opatření nezbytná k její nápravě.  
 
Agentura může ověřit, zda jsou učiněná opatření přiměřená, a vyzvat k 
tomu, aby byla v určité lhůtě přijata další opatření. 
 
35.2 Následky porušení povinností  
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
může být výše grantu snížena (viz článek 43) a dohoda ukončena (viz 
článek 50). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších 
opatření popsaných v kapitole 6.] 
 
[nepoužije se] 

ČLÁNEK 36 – 
DŮVĚRNOST 

Nahrazená ustanovení: 
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INFORMACÍ ČLÁNEK 36 – DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
 
36.1 Obecná povinnost zachovávat důvěrnost informací 

 
Strany jsou povinny zachovávat důvěrnost veškerých údajů, dokumentů a 
dalších materiálů (v jakékoli podobě), které jsou v okamžiku sdělení či 
předání označeny za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). 
 
Důvěrné informace jsou oprávněny využívat pro účely plnění této dohody.  
 
Povinnost zachovávat důvěrnost informací přestává platit, pokud: 
 

a) strana, která dané informace poskytla, této povinnosti druhou stranu 
zprostí; 
 

b) dané informace již byly adresátovi známy nebo mu byly poskytnuty 
bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, která nebyla vázána 
povinností mlčenlivosti; 
 

c) adresát prokáže, že informace byly získány bez použití důvěrných 
informací; 
 

d) dané informace se stanou obecně známými a veřejně dostupnými, 
aniž by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti; 
 

e) poskytnutí daných informací vyžaduje vnitrostátní nebo unijní 
právní předpis.  
 

36.2 Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
může být výše grantu snížena (viz článek 43).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších 
opatření popsaných v kapitole 6. 
 

ČLÁNEK 37 – 
POVINNOSTI 
SOUVISEJÍCÍ S 
BEZPEČNOSTÍ 
 

Dohoda o grantu ERV nízké hodnoty pro jednoho příjemce: 
 
ČLÁNEK 37 – POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ 
 
nepoužije se 
 

ČLÁNEK 38 – 
PROPAGACE 
AKCE – 
ZVIDITELNĚNÍ 
FINANCOVÁNÍ 
EU 

Nahrazená ustanovení: 
 
ČLÁNEK 38 – PROPAGACE AKCE – ZVIDITELNĚNÍ 

FINANCOVÁNÍ EU 
 
38.1  Povinnost propagovat akci a její výsledky – Informace o 

financování z prostředků EU – Povinnost a právo používat 
znak EU – Vyloučení odpovědnosti agentury – Právo agentury 
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používat materiály, dokumenty a informace 
 
Příjemce je povinen propagovat akci a její výsledky.  
 
Nevyžádá-li si agentura něco jiného nebo nedohodne-li se jinak, případně 
není-li to nemožné, musí veškerá komunikační činnost týkající se akce 
(včetně elektronické komunikace, komunikace prostřednictvím sociálních 
médií apod.) a veškerá infrastruktura, vybavení a hlavní výsledky 
financované z daného grantu: 
 

a) zahrnovat vyobrazení znaku EU a logo ERV a  
 

b) obsahovat tento text: 
 

Pro účely komunikace: „Tento projekt je financován z prostředků 
Evropské rady pro výzkum (ERV) v rámci programu Evropské unie pro 
výzkum a inovace Horizont 2020 (na základě grantové dohody č. [číslo]).“ 
 
Ve vztahu k infrastruktuře, vybavení a hlavním výsledkům: „[Tato 
infrastruktura][Toto vybavení][Tento [vložte druh výsledku]] je součástí 
projektu, který je financován z prostředků Evropské rady pro výzkum 
(ERV) v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 
2020 (na základě grantové dohody č. [číslo]).“ 

 
Součástí jakékoli komunikační činnosti týkající se akce musí být 
prohlášení, že sdělení odráží výhradně názor autora a že agentura nenese 
odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených. 
 
Agentura je oprávněna používat pro svou komunikační a publikační 
činnost informace týkající se akce, dokumenty, zejména shrnutí určená ke 
zveřejnění a informace pro veřejnost, jakož i veškeré další materiály, jako 
je fotografický a audiovizuální materiál, které získá od příjemce (včetně 
těch v elektronické podobě). 
 
Právo používat materiály, dokumenty a informace příjemce zahrnuje: 
 

a) použití pro vlastní potřebu (zejména jejich zpřístupnění osobám, 
které pracují pro agenturu nebo kterýkoli jiný orgán, instituci, úřad 
nebo agenturu EU nebo orgán či instituci členského státu EU; 
pořizování kopií nebo jejich rozmnožování, ať už v celku, nebo z 
části, v neomezeném množství); 

 
b) veřejné šíření (zejména zveřejňování tištěných, elektronických a 

digitálních verzí, zveřejňování na internetu v podobě stažitelných či 
nestažitelných souborů, vysílání prostřednictvím libovolného 
kanálu, veřejné předvedení nebo prezentace, sdělování 
prostřednictvím tiskových informačních služeb či zařazení do 
veřejně přístupných databází a rejstříků); 

 
c) editaci nebo přepis pro potřeby komunikační a publikační činnosti 

(včetně zkrácení, shrnutí, vložení dalších prvků (jako jsou 
metadata, vysvětlivky, další grafické, vizuální, audio nebo textové 
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prvky), pořizování výňatků (např. audio nebo video složek), 
rozdělení na části, použití jako součást kompilace);  

 
d) překlad;  

 
e) zpřístupnění na základě individuální žádosti podle nařízení (ES) 

č. 1049/2001, bez práva na rozmnožování či využívání daných 
materiálů; 

 
f) uchovávání v papírové, elektronické či jiné podobě; 

 
g) archivaci v souladu s platnými předpisy o správě dokumentů; 

 
h) právo zmocnit třetí strany, aby jednaly jejím jménem, nebo udělit 

třetí straně sublicenci ke způsobům použití uvedeným v písmenech 
b), c), d) a f), je-li to nezbytné pro komunikační a publikační 
činnost agentury. 

 
38.2 Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, 
může být výše grantu snížena (viz článek 43).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších 
opatření popsaných v kapitole 6. 
 

ČLÁNEK 39 – 
ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

ČLÁNEK 39 – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 
[VARIANTA: 39.1 Zpracování osobních údajů agenturou a Komisí  
 
Veškeré osobní údaje související s dohodou bude agentura nebo Komise 
zpracovávat podle nařízení č. 45/20015 a v souladu s „oznámeními o 
zpracování“ předloženými inspektorovi ochrany údajů agentury nebo 
Komise (jež jsou veřejně dostupná v rejstříku inspektora ochrany údajů).  
 
Osobní údaje bude zpracovávat „správce údajů“ agentury nebo Komise 
pro účely provádění, správy a kontroly dohody nebo ochrany finančních 
zájmů EU nebo Euratomu (včetně kontrol, přezkumů, auditů a šetření; viz 
článek 22).  
 
Osoby, jejichž osobní údaje se zpracují, mají právo na přístup k těmto 
údajům a na jejich opravu. S veškerými dotazy o zpracování svých 
osobních údajů se musí za tímto účelem obracet na správce údajů 
prostřednictvím kontaktu uvedeného v „prohlášení o ochraně osobních 
údajů“ zveřejněném na internetových stránkách agentury a Komise. 
 

                                                 
5  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).  
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Tyto osoby mají rovněž právo obrátit se kdykoli na evropského inspektora 
ochrany údajů. 
 
39.2 Zpracování osobních údajů příjemcem  
 
Příjemce musí zpracovávat osobní údaje v rámci této dohody v souladu s 
platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů 
(včetně povolení či požadavků týkajících se oznamování). 
 
Příjemce smí poskytnout svým zaměstnancům přístup pouze k údajům, jež 
jsou nezbytně nutné k provádění, správě a kontrole dohody.  
 
Příjemce musí informovat zaměstnance, jejichž osobní údaje agentura 
nebo Komise shromáždí a zpracuje. Za tímto účelem jim musí před 
předáním jejich údajů agentuře nebo Komisi poskytnout prohlášení o 
ochraně osobních údajů (viz výše). 
 
39.3 Následky porušení povinností 
 
Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle článku 39.2, 
může agentura uplatnit kterékoli z opatření popsaných v kapitole 6.] 
 
[nepoužije se] 
 

KAPITOLA 6 
 
ČLÁNEK 42 – 
ZAMÍTNUTÍ 
NEZPŮSOBILÝC
H NÁKLADŮ 
 
42.1 Podmínky 
 

Nahrazená ustanovení: 
 
42.1 Podmínky 
 
42.1.1 Agentura zamítne – v okamžiku průběžné platby, platby zůstatku 
nebo později – veškeré nezpůsobilé náklady (tj. není-li akce řádně 
provedena v souladu s přílohou 1; viz článek 6), zejména v návaznosti na 
kontroly, přezkumy, audity či šetření (viz článek 22). 

42.2 Zamítnutí 
nezpůsobilých 
nákladů – Výpočet 
– Postup 

42.2 Zamítnutí nezpůsobilých nákladů – Výpočet – Postup 
 
Nezpůsobilé náklady budou zamítnuty úměrně neprovedeným úkolům 
nebo částem akce. 
 
Jestliže agentura zamítne náklady, aniž sníží grant (viz článek 43) nebo 
inkasuje neoprávněně vyplacené částky (viz článek 44), oznámí oficiálně 
zamítnutí nákladů příjemci, přičemž uvede příslušné částky a důvody 
zamítnutí (a případně oznámí splatné částky; viz článek 21.5). Příjemce 
může do 30 dnů od přijetí oznámení agentuře oficiálně oznámit svůj 
nesouhlas a důvody pro něj.  
 
Jestliže agentura zamítne náklady a navíc sníží grant nebo inkasuje 
neoprávněně vyplacené částky, zamítnutí oficiálně oznámí v „dopise s 
předběžnými informacemi“ o snížení nebo inkasu uvedeném v 
článcích 43 a 44. 
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42.3 Důsledky 42.3 Důsledky 
 
Pokud agentura zamítne náklady v okamžiku platby zůstatku, odečte je 
od celkových způsobilých nákladů vykázaných za akci ve finančním 
výkazu (viz článek 20.4). Poté vypočítá výši platby zůstatku, jak je 
uvedeno v článku 21.4. 
 
Pokud agentura zamítne náklady po provedení platby zůstatku, odečte 
zamítnutou částku od celkových způsobilých nákladů vykázaných ve 
finančním výkazu. Poté vypočítá upravenou konečnou výši grantu, jak je 
uvedeno v článku 5.4. 
 

ČLÁNEK 47 – 
POZASTAVENÍ 
BĚHU LHŮTY 
PRO PLATBU 
 

47.1 Podmínky 
 
Agentura může kdykoli pozastavit běh lhůty pro platbu (viz články 21.2 až 
21.4), nelze-li schválit žádost o platbu (viz článek 20), jelikož:  
 

a) není v souladu s ustanoveními dohody (viz článek 20);  
 

b) nebyla předložena technická nebo finanční zpráva nebo tyto zprávy 
nejsou úplné či jsou třeba doplňující informace nebo 
 

c) existují pochybnosti ohledně způsobilosti nákladů vykázaných ve 
finančním výkazu a je nutné provést dodatečné kontroly, přezkumy, 
audity či šetření. 

 
47.2 Postup 
 
Agentura oficiálně oznámí příjemci pozastavení běhu lhůty pro platbu a 
důvody pro něj.  
 
Pozastavení běhu lhůty pro platbu nabude účinnosti ke dni, kdy agentura 
zašle příslušné oznámení (viz článek 52).  
 
Nejsou-li již dále splněny podmínky pro pozastavení běhu lhůty pro platbu, 
toto pozastavení se zruší – a běh lhůty pokračuje. 
 
Pokud pozastavení trvá déle než dva měsíce, může se příjemce agentury 
dotázat, zda bude pozastavení pokračovat.  
 
Pokud je lhůta pro platbu pozastavena kvůli nedodržení povinností v 
souvislosti s technickou či finanční zprávou (viz článek 20) a upravená 
zpráva nebo výkaz nebyly předloženy nebo byly předloženy, ale rovněž 
zamítnuty, může agentura také ukončit dohodu (viz čl. 50.3.1 písm. l)). 
 

ČLÁNEK 48 – 
POZASTAVENÍ 
PLATEB  
 

48.1 Podmínky 
 
Agentura může kdykoli zcela nebo zčásti pozastavit předběžné financování 
nebo platbu zůstatku: 
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a) pokud se příjemce dopustil závažných chyb, nesrovnalostí, podvodů 
nebo závažného porušení povinností při řízení o udělení grantu či v 
rámci této dohody nebo je z takového jednání podezřelý; nebo  

 
b) pokud se příjemce dopustil – v rámci jiných grantů EU nebo 

Euratomu, jež mu byly uděleny za podobných podmínek – 
systémových nebo opakovaných chyb, nesrovnalostí, podvodů nebo 
závažných porušení povinností, jež mají významný dopad na tento 
grant (rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant; viz 
článek 22.5.2)  

 
48.2 Postup 
 
Před pozastavením plateb agentura oficiálně uvědomí příjemce, přičemž:  
 

– jej informuje o svém úmyslu pozastavit platby a o důvodech pro 
jejich pozastavení a  
 

– vyzve jej, aby do 30 dnů od obdržení oznámení předložil 
připomínky. 

  
Pokud agentura neobdrží připomínky či se rozhodne pozastavení 
uskutečnit i přes připomínky, jež obdržela, oficiálně potvrdí pozastavení. 
V opačném případě oficiálně oznámí, že k pozastavení nedojde.  

 
Pozastavení nabude účinnosti ke dni, kdy agentura zašle oznámení, 
kterým jej potvrdí.  
 
Jsou-li splněny podmínky pro obnovení plateb, pozastavení se zruší. 
Agentura tuto skutečnost oficiálně oznámí příjemci. 
 
Příjemce může pozastavit provádění akce (viz článek 49.1) nebo ukončit 
dohodu (viz články 50.1 a 50.2). 
 

ČLÁNEK 50 – 
UKONČENÍ 
DOHODY  
 
50.1 Ukončení 
dohody ze strany 
příjemce 
 
50.1.2 Důsledky 
 

Nahrazená ustanovení: 
 
50.1.2 Důsledky 
 
Příjemce musí do 60 dnů ode dne, kdy ukončení dohody nabylo účinnosti, 
předložit závěrečnou zprávu (viz článek 20). 

 
Pokud agentura neobdrží zprávu ve stanovené lhůtě (viz výše), náklady 
nebudou uhrazeny. 
 
Agentura vypočítá na základě předložené zprávy, způsobilých nákladů a 
splnění dalších povinností podle dohody konečnou výši grantu (viz 
článek 5.3) a zůstatek (viz článek 21).  
 
Není-li dohoda ukončena řádným způsobem, může dojít ke snížení grantu 
(viz článek 43). 
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50.3 Ukončení 
dohody ze strany 
agentury 
 
50.3.3 Důsledky  
 

Nahrazená ustanovení: 
 
50.3.3 Důsledky  

 
Příjemce musí do 60 dnů ode dne, kdy ukončení dohody nabylo účinnosti, 
předložit závěrečnou zprávu (viz článek 20). 
 
Pokud agentura neobdrží zprávu ve stanovené lhůtě (viz výše), náklady 
nebudou uhrazeny. 
 
Agentura vypočítá na základě předložené zprávy, způsobilých nákladů a 
splnění dalších povinností podle dohody konečnou výši grantu (viz 
článek 5.3) a zůstatek (viz článek 21).  
 
Tímto není dotčeno právo agentury snížit grant (viz článek 43) nebo uložit 
správní a finanční sankce (článek 45).  
 
Příjemce nemůže kvůli ukončení dohody ze strany agentury požadovat 
odškodnění (viz článek 46). 

 



Grantová dohoda č.: [číslo][zkratka][identifikátor výzvy/podvýzvy]

 formát tisku: A4

Náklady celkem
Sazba náhrad 

(v %)

Maximální 

příspěvek EU2
Maximální 

výše grantu3

Druh nákladů 
4

Příjemce

Jednorázové

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 6.

VZOR – H2020 PŘÍLOHA 2 DOHODY O GRANTU ERV NÍZKÉ HODNOTY S JEDNÍM PŘÍJEMCEM

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET AKCE

Odhadované způsobilé1 náklady (podle 
rozpočtových kategorií)

Příspěvek EU

4 Druh nákladů viz článek 5.

3 „Maximální výše grantu“ je maximální výše grantu dle rozhodnutí Komise/agentury. Zpravidla odpovídá požadovanému grantu, ale může být nižší.  

A. Přímé a nepřímé náklady na 
akci

2 Teoretická  výše příspěvku EU vypočítaná automaticky systémem (vynásobením všech rozpočtových nákladů sazbou náhrad). Teoretická  výše příspěvku EU je omezena 
„maximální výší grantu“ (který se Komise/agentura rozhodla na akci poskytnout) (viz článek 5.1).



Grantová dohoda č.: [číslo][zkratka][identifikátor výzvy/podvýzvy]

formát tisku: A4

Náklady 
celkem

Sazba náhrad 
(v %)

Maximální 
příspěvek EU

Požadovaný 
příspěvek EU

Druh nákladů 
2

Příjemce

náklady lze doložit odpovídajícími záznamy a podkladovými dokumenty, které budou předloženy na vyžádání nebo v rámci kontroly, přezkumu, auditu či šetření (viz články 17, 
18 a 22).

Jednorázové

2 Druhy nákladů viz článek 5.

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 6.

Příjemce tímto potvrzuje, že:

VZOR – H2020 PŘÍLOHA 4 DOHODY O GRANTU ERV NÍZKÉ HODNOTY S JEDNÍM PŘÍJEMCEM

Způsobilé1 náklady (podle rozpočtových 
kategorií)

Příspěvek EU

A. Přímé a nepřímé náklady na 
akci

poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé,
vykázané náklady jsou způsobilé (viz článek 6),

FINANČNÍ VÝKAZ PŘÍJEMCE [jméno/název] ZA VYKAZOVANÉ OBDOBÍ [vykazované období]
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