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PŘEHLED ZMĚN 

Verze 
Datum 

zveřejnění 
Změny 

1.0 11. 12. 2013  Původní verze 

2.0 & 2.1 1. 10. 2014 
1. 10. 2015 

 Hlavní změny oproti verzi 1 vzorové grantové dohody jsou 
následující: 
− Článek 21.2 „Předběžné financování – Výše platby – Částka 

zadržená ve prospěch záručního fondu“ dává konsorciu 
možnost obdržet předběžnou platbu dříve, konkrétně 10 dnů 
před zahájením akce. 

− Článek 38.1.2 „Informace o financování z prostředků EU – 
Povinnost a právo používat znak EU“ zajišťuje lepší viditelnost 
financování EU ve veškeré komunikaci týkající se libovolné 
infrastruktury, používaného vybavení a hlavních výsledků 
akce H2020. 

 Další menší formulační změny a opravy tiskových chyb lze nalézt 
ve verzi s vyznačenými změnami. 

3.0 20. 7. 2016  Hlavní změny oproti verzi 2.1 vzorové grantové dohody jsou 
následující: 
− Zapojení třetích stran do provádění úkolů v rámci akce. 

− Článek 20.3 „Pravidelné zprávy – Žádosti o průběžnou 
platbu“: technická zpráva předkládaná příjemcem musí 
obsahovat i komunikační činnost.  

− Článek 34.1 „Povinnost dodržovat etické zásady a zásady 
integrity výzkumu“ podtrhuje zásady integrity výzkumu, 
které je příjemce povinen respektovat. 

− Článek 34.2 „Činnosti vzbuzující etické otázky“ zjednodušuje 
příjemci povinnost oznamovat skutečnosti týkající se etických 
zásad před zahájením činnosti vzbuzující etické otázky. 

− Článek 36.1 „Obecná povinnost zachovávat důvěrnost 
informací“ umožňuje zaměstnancům Komise/agentury a 
dalších orgánů a institucí EU lepší přístup k důvěrným 
informacím.  

− Článek 50.3 „Ukončení dohody ze strany Komise/agentury“ 
umožňuje Komisi/agentuře ukončit dohodu, pokud příjemce 
nepožádal o změnu, kterou by se ukončila účast partnerské 
organizace, jež provádí program, pro niž platí stejné 
podmínky jako pro něj (příjemce) a která se nachází 
v situaci, pro niž lze dohodu ukončit (např. na tuto 
partnerskou organizaci byl vyhlášen konkurz).   

Další menší formulační změny a opravy tiskových chyb lze nalézt ve 
verzi s vyznačenými změnami. 

4.0 27. 2. 2017  Hlavní změny oproti verzi 3.0 vzorové grantové dohody jsou 
v následujících článcích: 

− Článek 19.1 „Povinnost předložit výsledky“  

− Článek 22.4 „Kontroly, přezkumy, audity a šetření v 
mezinárodních organizacích“ 

− Článek 25.5 „Přístupová práva výzkumných pracovníků“ 

− Článek 52.1 „Forma a způsoby komunikace“. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
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Další menší formulační změny a opravy tiskových chyb lze nalézt ve 
verzi s vyznačenými změnami. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
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VZOROVÁ GRANTOVÁ DOHODA PRO PROGRAM HORIZONT 20201 

GRANTY NA AKCE MARIE CURIE-SKŁODOWSKA – COFUND2 
(H2020 MGA MSCA-COFUND — MONO) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poznámky pod čarou označené modrou barvou se v podpisové verzi vygenerované IT systémem 
nezobrazí (jedná se pouze o interní pokyny).  

 Text psaný šedě označuje text Obecné vzorové grantové dohody H2020, který se nepoužije v této 
grantové dohodě. 

 
 U variant [uvedených kurzívou v hranatých závorkách]: vyberte v IT systému vhodnou variantu. 

Nevybrané varianty se v textu automaticky nezobrazí nebo se zobrazí jako „nepoužije se“. Zvolené 
varianty se zobrazí kurzívou bez hranatých závorek a bez slova „varianta“ (příjemci tak snadno 
rozpoznají, že v daném případě platí zvláštní pravidlo). 

 U políček [označených šedou barvou v hranatých závorkách] (i pokud jsou součástí varianty popsané 
v předchozím bodě): vložte v IT systému vhodné údaje.  

 IT systém vygeneruje seznam zvolených variant a vložená data. 
 
 
 

                                                 
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 MSCA-COFUND jsou určené k financování mobility, dalšího vzdělávání a profesního růstu 
výzkumných pracovníků v rámci regionálního, národního a mezinárodního stipendijního a doktorského 
programu. 

EVROPSKÁ KOMISE 
VÝKONNÁ AGENTURA PRO VÝZKUM (REA) 
 
 
 
Ředitel 

Úvodní poznámka  
 
H2020 Vzorová grantová dohoda s jedním příjemcem pro akce Marie Curie-Skłodowska – COFUND 
se od obecné vzorové grantové dohody s jedním příjemcem liší takto: 

• Článek 5.2 (specifický druh nákladů) 
• Článek 5.3 (odstranění „Kroku 3 – Snížení v důsledku pravidla neziskovosti“) 
• Článek 6 (zvláštní ustanovení týkající se způsobilosti nákladů)  
• Článek 8 (zvláštní ustanovení týkající se prostředků k provádění akce)  
• Články 9–14, 16, 32, 41.4 a 41.5 (odstraněny, jelikož se nepoužijí) 
• Článek 15 (zvláštní ustanovení týkající se povinností příjemce)     
• Článek 18.1.2 (omezeno na jednotkové náklady)  
• Článek 19 (zvláštní ustanovení týkající se výsledků)     
• Článek 20.4 (bez osvědčení) 
• Článek 20.6 (měna finančních výkazů) 
• Články 27.3, 28.2, 29.2, 29.4 a 38.1.2 (přidáno „akce Marie Curie-Skłodowska“) 
• Článek 38.1.1 („zájem většinových médií“) 
• Přílohy 2 a 4 (zvláštní)  
• Přílohy 3, 5 a 6 (nepoužijí se)  
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GRANTOVÁ DOHODA  
 

ČÍSLO [číslo] – [zkratka] 
 
Tuto dohodu (dále jen „dohoda“) mezi sebou uzavírají:  
 
na jedné straně 
 
Výkonná agentura pro výzkum (REA) (dále jen „agentura“), na základě pravomocí, které 
na ni přenesla Evropská komise (dále jen „Komise“), pro účely podpisu této dohody 
zastoupená [[funkce, [generální ředitelství, ředitelství, oddělení] [útvar]], [jméno a příjmení]3,  
 
a  
 
na druhé straně 
 
„příjemce“: 
 
[úplný úřední název (zkrácený název)], se sídlem na adrese [úplná úřední adresa], 
[VARIANTA pro příjemce, kteří mají DIČ: daňové identifikační číslo [daňové identifikační 
číslo],] pro účely podpisu této dohody zastoupený [funkce, jméno a příjmení] 
 
Výše uvedené subjekty se dohodly na uzavření dohody za níže uvedených podmínek.  
 
Podpisem této dohody příjemce přijímá grant a souhlasí s tím, že jej použije na vlastní 
odpovědnost a v souladu s touto dohodou, jakož i se všemi podmínkami a povinnostmi v ní 
stanovenými.  
 
Dohodu tvoří: 
 
Podmínky 
 
Příloha 1       Popis akce  
 
Příloha 2     Předběžný rozpočet akce  
 
 2a Doplňující informace k předběžnému rozpočtu 
 
Příloha 3    nepoužije se 
 
Příloha 4 Vzorové finanční výkazy 
 
Příloha 5 nepoužije se  
 
Příloha 6 nepoužije se 
 
 
                                                 
3 Osoba zastupující agenturu musí být (pověřenou nebo dále pověřenou) schvalující osobou jmenovanou v 

souladu s dokumentem č. 60008 ze dne 22.2.2001 s názvem „Mise en place de la Charte des ordonnateurs“. 
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KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT DOHODY  
 
Tato dohoda stanovuje práva a povinnosti, jakož i podmínky, které se vztahují ke grantu 
udělenému příjemci k provádění akce uvedené v kapitole 2. 
 
 
KAPITOLA 2 AKCE 
 
ČLÁNEK 2 – AKCE 
 
Grant se uděluje na akci s názvem [název akce] – [zkratka] (dále jen „akce“), jež je popsána 
v příloze 1. 
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ČLÁNEK 3 – DOBA TRVÁNÍ A DATUM ZAHÁJENÍ AKCE 
 
Doba trvání akce je [počet] měsíců počínaje [základní VARIANTA 1: prvním dnem měsíce 
následujícího po vstupu této dohody v platnost (viz článek 58)] [VARIANTA 2, pokud to 
akce vyžaduje: [datum]]4 (dále jen „datum zahájení akce“).  
 
 
ČLÁNEK 4 – PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET A PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH 
PROSTŘEDKŮ  
 
4.1 Předběžný rozpočet 
 
„Předběžný rozpočet“ na akci je uveden v příloze 2. 
 
Obsahuje odhadované způsobilé náklady a druhy nákladů příjemce rozdělené podle 
rozpočtových kategorií (viz články 5 a 6).  
 
4.2  Převody rozpočtových prostředků   
 
nepoužije se  

 
 

KAPITOLA 3 GRANT 
 
ČLÁNEK 5 – VÝŠE GRANTU, FORMA GRANTU, SAZBY NÁHRAD A DRUHY 

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 50 % 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 náklady (viz článek 6) musí být vykázány níže uvedeným způsobem (dále jen 
„druh nákladů“): 
 
a) náklady na výzkumné pracovníky v programech příjemce (příspěvek na zvýšené 

životní náklady) musí být vykázány na základě částky/částek za jednotku podle přílohy 2 
(dále jen „jednotkové náklady“); 

 
                                                 
4 Toto datum musí odpovídat prvnímu dni v měsíci a následovat po datu vstupu dohody v platnost, s výjimkou 

případů, kdy žadatel prokáže nutnost zahájit akci před datem vstupu grantové dohody v platnost nebo v jiný 
než první den v měsíci a schvalující úředník jiné datum schválí. V každém případě by toto datum nemělo 
předcházet datu podání žádosti o udělení grantu (článek 130 finančního nařízení). 
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b) náklady na poskytování finanční podpory na náklady na výzkumné pracovníky 
v programech partnerských organizací musí být vykázány na základě částky/částek za 
jednotku podle přílohy 2 (jednotkové náklady);  

 
c) náklady na řízení musí být vykázány na základě částky za jednotku podle přílohy 2 

(jednotkové náklady). 
 

 
5.3   Konečná výše grantu – Výpočet 
 
„Konečná výše grantu“ závisí na rozsahu, v němž byla akce skutečně a v souladu 
s podmínkami dohody provedena.  
 
Konečnou výši grantu vypočítá agentura v okamžiku platby zůstatku (viz článek 21) níže 
uvedeným způsobem:  
 

Krok 1 – použití sazby náhrad na způsobilé náklady 
 
Krok 2 – uplatnění maximální výše grantu 

 
Krok 3 – snížení v důsledku závažných chyb, nesrovnalostí, podvodu nebo závažného 

porušení povinností 
 
5.3.1  Krok 1 – Použití sazby náhrad na způsobilé náklady 
 
Na způsobilé náklady (jednotkové náklady; viz článek 6) vykázané příjemcem a schválené 
agenturou (viz článek 21) se použije sazba náhrad (viz článek 5.2). 
 
5.3.2  Krok 2 – Uplatnění maximální výše grantu 
 
Je-li částka získaná provedením kroku 1 vyšší než maximální výše grantu stanovená v článku 
5.1, sníží se na částku odpovídající stanovené maximální výši grantu. 
 
5.3.3  Krok 3 – Snížení v důsledku závažných chyb, nesrovnalostí, podvodu nebo 
závažného porušení povinností – Snížení maximální výše grantu – Výpočet 
 
Dojde-li ke snížení grantu (viz článek 43), vypočítá agentura jeho novou maximální výši 
odečtením částky, o niž se grant snižuje (stanovené úměrně závažnosti chyb, nesrovnalostí, 
podvodu nebo porušení povinností podle článku 43.2), od maximální výše grantu stanovené v 
článku 5.1. 

 
Konečná výše grantu bude odpovídat nižší z těchto dvou částek:  
 

− částce získané provedením kroků 1a 2 nebo  
 

− snížené maximální výši grantu podle kroku 3.  
 
5.4 Upravená konečná výše grantu – Výpočet 
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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 chyb, nesrovnalostí, 

podvodu nebo 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  
 
6.1 Obecné podmínky způsobilosti nákladů  
 
Jednotkové náklady jsou způsobilé (dále jen „způsobilé náklady“), pokud: 
 

a) jsou vypočítány tímto způsobem:  
 

{částky za jednotku uvedené v příloze 2 
  
krát  
 
počet skutečných jednotek}; 

 
b) počet skutečných jednotek splňuje tyto podmínky: 

 
− jednotky musí být skutečně použity nebo vytvořeny v období uvedeném 

v článku 3, 
 

− jednotky musí být nezbytné pro provedení akce nebo vzniknout jejím 
provedením, 

 
− počet jednotek musí být vyčíslitelný a ověřitelný, především podložený 

odpovídajícími záznamy a dokumenty (viz článek 18).  
 
6.2 Zvláštní podmínky způsobilosti nákladů 
 
Náklady jsou způsobilé, splňují-li obecné podmínky (uvedené výše) a zvláštní podmínky 
stanovené níže pro každou z těchto dvou rozpočtových kategorií: 
 
A. Náklady na výzkumné pracovníky („příspěvek na zvýšené životní náklady“) 
 
A.1 Náklady na výzkumné pracovníky v programech příjemce jsou způsobilé, pokud 
počet vykázaných jednotek odpovídá počtu měsíců, které výzkumní pracovníci skutečně 
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věnovali vzdělávání v oblasti výzkumu, a jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 
15.1.1.  
 
A.2 Náklady na poskytování finanční podpory na náklady na výzkumné pracovníky 
v programech partnerských organizací jsou způsobilé, pokud počet vykázaných jednotek 
odpovídá počtu měsíců, které výzkumní pracovníci skutečně věnovali vzdělávání v oblasti 
výzkumu, a jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 15.1.1.  
 
B. Náklady na řízení jsou způsobilé, pokud jsou způsobilé náklady na výzkumné pracovníky 
(příspěvky na zvýšené životní náklady; viz výše). 
 
6.3 Nezpůsobilé náklady 
 
„Nezpůsobilé náklady“ jsou: 
 

a) náklady, které nesplňují podmínky stanovené výše (v článcích 6.1 a 6.2); 
 

b) náklady vykázané 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 nebo Euratomu jinými institucemi, než je agentura); 
 

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

 
6.4 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 PRÁVA A POVINNOSTI STRAN DOHODY 
 
ODDÍL 1 PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM AKCE 
 
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  
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, může být výše 
grantu snížena (viz článek 43).  
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Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v kapitole 6.  
 
ČLÁNEK 8 – PROSTŘEDKY K PROVÁDĚNÍ AKCE – ZAPOJENÍ TŘETÍCH 

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

– využívat k provádění určitých úkolů v rámci akce popsaných v příloze 1 (např. 
provádění stipendijního nebo doktorského programu včetně náboru výzkumných 
pracovníků či zajištění hostování a vzdělávání vyslaných výzkumných pracovníků) 
partnerské organizace. 

 
V takovém případě nese příjemce i nadále vůči agentuře výhradní odpovědnost za provedení 
akce. 
 
ČLÁNEK 9 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE PŘÍJEMCI, KTEŘÍ NEJSOU 

FINANCOVÁNI Z PROSTŘEDKŮ EU  
 
nepoužije se 
 
ČLÁNEK 10 – POŘÍZENÍ ZBOŽÍ, PRACÍ NEBO SLUŽEB 
 
nepoužije se  
 
ČLÁNEK 11 – VYUŽITÍ VĚCNÝCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH TŘETÍMI 

STRANAMI ZA ÚPLATU 
 
nepoužije se  
 
ČLÁNEK 12 – VYUŽITÍ VĚCNÝCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH TŘETÍMI 

STRANAMI BEZPLATNĚ 
 
nepoužije se 
 
ČLÁNEK 13 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE SUBDODAVATELI 
 
nepoužije se  
 
ČLÁNEK 14 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE SPOJENÝMI OSOBAMI 
 
nepoužije se  
 
ČLÁNEK 15 – FINANČNÍ PODPORA NA [DOKTORSKÝ] [STIPENDIJNÍ] 
PROGRAM A JEHO REALIZACE 
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15.1 Pravidla poskytování finanční podpory na [doktorský] [stipendijní] program a 
jeho realizace 

  
15.1.1 Příjemce musí zajistit, aby [doktorský] [stipendijní] program (prováděný příjemcem 
či partnerskou organizací) splňoval tyto podmínky: 
  
a) druhy programu: 

   
[VARIANTA 1 pro DP: Program se musí týkat vzdělávání v oblasti výzkumu, které je 
zaměřené na přijaté výzkumné pracovníky a které vede k udělení doktorského titulu (dále 
jen „doktorský program“);] 
 
[VARIANTA 2 pro SP: Program se musí týkat stipendií na vzdělávání v oblasti výzkumu, 
které je zaměřené na přijaté výzkumné pracovníky (dále jen „stipendijní program“). 
 
U stipendií, u nichž hlavní část vzdělávání probíhá mimo EU či přidružené země5, nesmí 
fáze návratu do členského státu EU nebo přidružené země tvořit více než 50 % celkové 
doby daných vzdělávacích aktivit;] 
 

b) kategorie osob, které lze v rámci programu podporovat: 
 
[VARIANTA 1 pro DP: V doktorském programu musí být podporováni výzkumní 
pracovníci, u nichž ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo v den přijetí platí, že: 
 

– jsou „začínajícími výzkumnými pracovníky“ (tj. nemají doktorský titul a jejich 
praxe ve výzkumu je kratší než čtyři roky), 
 

– jejich vzdělávání v oblasti výzkumu probíhá v  zemi (nebo – v případě 
mezinárodních organizací evropského zájmu – u organizace), v níž jejich pobyt 
nebo hlavní činnost v posledních třech letech bezprostředně předcházejících lhůtě 
stanovené ve výzvě nebo jejich přijetí trvaly maximálně dvanáct měsíců 
(mezinárodní mobilita), 

 
– není-li v příloze 1 pro stávající programy stanoveno jinak, nebo 

 
– nebyla-li tato doba součástí řízení o přiznání postavení uprchlíka podle 

Ženevské úmluvy6, 
 

– jsou státními příslušníky nebo dlouhodobě pobývajícími rezidenty členských států 
EU nebo přidružených zemí7, pokud jejich vzdělávání v oblasti výzkumu probíhá 
mimo EU nebo přidružené země, 

                                                 
5  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“) (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 81): „přidruženou zemí“ se rozumí třetí země, která je smluvní stranou 
mezinárodní dohody s Unií, podle definice v článku 7 nařízení o rámcovém programu Horizont 2020 
č. 1291/2013. Článek 7 nařízení o rámcovém programu Horizont 2020 č. 1291/2013 stanoví podmínky 
přidružení třetích zemí k programu Horizont 2020. 

6  Úmluva o uprchlících z roku 1951 a protokol z roku 1967.   
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– splňují veškeré další podmínky stanovené v příloze 1.]  

 
[VARIANTA 2 pro SP: Ve stipendijním programu musí být podporováni výzkumní 
pracovníci, u nichž ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo v den přijetí platí, že: 
 

– jsou „zkušenými výzkumnými pracovníky“ (tj. mají doktorský titul nebo alespoň 
čtyřletou praxi ve výzkumu), 
 

– jejich vzdělávání v oblasti výzkumu probíhá v  zemi (nebo – v případě 
mezinárodních organizací evropského zájmu – u organizace), v níž jejich pobyt 
nebo hlavní činnost [základní VARIANTA A: v posledních třech letech 
bezprostředně předcházejících lhůtě stanovené ve výzvě nebo jejich přijetí trvaly 
maximálně dvanáct měsíců][VARIANTA B pro akce zahrnující činnosti podobné 
činnostem v rámci panelu MSCA-IF Společnost a podnikání, Návrat do 
výzkumu a Reintegrace: v posledních pěti letech bezprostředně předcházejících 
lhůtě stanovené ve výzvě nebo jejich přijetí trvaly maximálně tři roky] 
(mezinárodní mobilita), 

 
– není-li v příloze 1 pro stávající programy stanoveno jinak, 

 
– nebyla-li tato doba součástí řízení o přiznání postavení uprchlíka podle 

Ženevské úmluvy8, 
 

– jsou státními příslušníky nebo dlouhodobě pobývajícími rezidenty členských států 
EU nebo přidružených zemí, pokud jejich vzdělávání v oblasti výzkumu probíhá 
mimo EU nebo přidružené země, 
 

– splňují veškeré další podmínky stanovené v příloze 1.] 
 
Tuto podporu nelze vyplácet na výzkumné pracovníky, kteří již jsou trvalými zaměstnanci 
subjektu, v němž vzdělávání probíhá.  
 
c) postup a kritéria výběru výzkumných pracovníků pro daný program:  

 
[VARIANTA 1 pro DP: Výzkumní pracovníci musí být vybíráni na základě kvalifikace 
v otevřeném, transparentním, nestranném a spravedlivém výběrovém řízení popsaném 
v příloze 1. 
 
Volná místa musí být zveřejněna a inzerována na mezinárodní úrovni (mimo jiné na 
webových stránkách dle požadavků agentury).]  
 

                                                                                                                                                         
7  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“) (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 81): „přidruženou zemí“ se rozumí třetí země, která je smluvní stranou 
mezinárodní dohody s Unií, podle definice v článku 7 nařízení o rámcovém programu Horizont 2020 
č. 1291/2013. Článek 7 nařízení o rámcovém programu Horizont 2020 č. 1291/2013 stanoví podmínky 
přidružení třetích zemí k programu Horizont 2020. 

8  Úmluva o uprchlících z roku 1951 a protokol z roku 1967.   
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[VARIANTA 2 pro SP: Výzkumní pracovníci musí být vybíráni na základě kvalifikace a 
mezinárodního oponentského posudku v otevřeném, transparentním, nestranném a 
spravedlivém výběrovém řízení popsaném v příloze 1. 
 
Výběrové komise musí být složeny z osob s různou odbornou kvalifikací, musí v nich být 
přiměřeně vyvážené zastoupení mužů a žen a musí zahrnovat členy z jiných států a 
s odpovídajícími zkušenostmi nutnými k posouzení kandidátů. 
 
Připouští se nejvýše čtyři termíny či uzávěrky ročně.] 
 

d) podmínky přijímání výzkumných pracovníků pro daný program: 
 

– výzkumní pracovníci musí být přijati na základě pracovní smlouvy (nebo jiného 
přímého smluvního vztahu se stejnými výhodami, včetně sociálního pojištění) 
nebo – pokud vnitrostátní právní předpisy neumožňují nic jiného – na základě 
smlouvy o poskytnutí stipendia v pevné výši s minimálním sociálním pojištěním, 
 

– výzkumní pracovníci musí být přijímáni na dobu nejméně tří měsíců, 
 

– [VARIANTA 1 pro DP: celkové mzdové náklady (mzda, odvody na sociální 
pojištění, daně a další náklady zahrnuté v odměně za práci) na jednoho 
výzkumného pracovníka pracujícího na základě pracovní smlouvy (nebo jiného 
přímého smluvního vztahu se stejnými výhodami, včetně sociálního pojištění) činí 
nejméně 2 597 EUR měsíčně. 
 
Celkové náklady na jednoho výzkumného pracovníka, s nímž byla uzavřena 
smlouva o poskytnutí stipendia v pevné výši, činí nejméně 1 298,50 EUR měsíčně.] 
 

– [VARIANTA 2 pro SP: celkové mzdové náklady (mzda, odvody na sociální 
pojištění, daně a další náklady zahrnuté v odměně za práci) na jednoho 
výzkumného pracovníka pracujícího na základě pracovní smlouvy (nebo jiného 
přímého smluvního vztahu se stejnými výhodami, včetně sociálního pojištění) činí 
nejméně 3 675 EUR měsíčně. 
 
Celkové náklady na jednoho výzkumného pracovníka, s nímž byla uzavřena 
smlouva o poskytnutí stipendia v pevné výši, činí nejméně 1 837,50 EUR měsíčně.] 

 
15.1.2 Příjemce je kromě toho povinen: 
       

– u programů, jež provádí sám: 
 

– přijmout opatření nezbytná k zavedení zásad zakotvených v doporučení Komise o 
Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků9 a zajistit, aby si výzkumní pracovníci byli těchto zásad 
vědomi,  
 

                                                 
9  Doporučení Komise 2005/251/ES ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o 

Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Úř. věst. L 75, 22.3.2005, s. 67). 
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– zajistit výzkumným pracovníkům – kdekoliv, kde jejich vzdělávání probíhá – 
stejnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakou požívají místní výzkumní 
pracovníci na obdobných pozicích, 
 

– zajistit, aby výzkumní pracovníci měli k dispozici veškeré prostředky potřebné ke 
vzdělávání v oblasti výzkumu (včetně infrastruktury, vybavení a zboží), 
 

– zajistit výzkumným pracovníkům odpovídající pomoc ve všech administrativních 
řízeních u vnitrostátních orgánů, 
 

– zajistit, aby byli výzkumní pracovníci přijati na plný úvazek, s výjimkou případů, 
kdy k jinému než plnému úvazku existují oprávněné osobní či rodinné důvody, 
 

– zajistit, aby se výzkumní pracovníci věnovali výhradně vzdělávání v oblasti 
výzkumu, 

 
– zajistit, aby vzdělávací aktivity v oblasti výzkumu (včetně aktivit vzbuzujících 

etické otázky a výzkumu týkajícího se lidských embryí nebo lidských 
embryonálních kmenových buněk) splňovaly etické zásady uvedené v článku 34, 
 

– zajistit, aby si výzkumní pracovníci byli vědomi, že jsou stipendisty programu 
Marie Curie-Skłodowska, 
 

– zajistit, aby výzkumní pracovníci dostávali odměnu v souladu s jejich smlouvou 
(pracovní smlouvou nebo jiným druhem přímého smluvního vztahu, případně 
smlouvou o poskytnutí stipendia v pevné výši), 
 

– zajistit, aby příslušná smlouva (pracovní smlouva nebo jiný druh přímého 
smluvního vztahu, případně smlouva o poskytnutí stipendia v pevné výši) byla 
v souladu s ustanoveními této dohody a byly v ní stanoveny konkrétní vzdělávací 
aktivity v oblasti výzkumu,  
 

– zajistit, aby příslušná smlouva (pracovní smlouva nebo jiný druh přímého 
smluvního vztahu, případně smlouva o poskytnutí stipendia v pevné výši) 
obsahovala ustanovení o důvěrnosti informací a o právech duševního vlastnictví 
(zejména o přístupu ke stávajícím znalostem, využití výsledků, propagaci akce) 
v době trvání vzdělávání v oblasti výzkumu a po jeho skončení, 
 

– informovat výzkumné pracovníky o jejich povinnosti na konci vzdělávacího 
programu vyplnit a odevzdat hodnoticí dotazník a po dvou letech následný 
dotazník, který jim poskytne agentura, 
 

[VARIANTY pro DP: 
 

– zajistit mezi přijatými výzkumnými pracovníky spravedlivé zastoupení mužů a žen 
(podporou skutečně rovných příležitostí přístupu mezi muži a ženami po celou 
dobu přijímacího procesu), 

 
– jmenovat školitele s odpovídajícími zkušenostmi, který výzkumným pracovníkům 

poskytne akademickou podporu a kariérní plán,] 
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– u programů, jež provádí partnerská organizace: 

 
– zajistit, aby partnerská organizace plnila povinnosti stanovené v tomto článku, a 

 
– zajistit, aby partnerská organizace umožnila, aby agentura, Komise, Evropský 

účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mohly 
vykonávat svá práva podle článků 22 a 23. 

 
 
15.2 Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší své povinnosti podle článku 15.1.1, budou náklady na 
výzkumné pracovníky nezpůsobilé (viz článek 6) a budou zamítnuty (viz článek 42). 
 
V případě, že příjemce poruší své povinnosti podle článku 15.1.2, může být výše grantu 
snížena (viz článek 43). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření uvedených 
v kapitole 6.  
 
 
ČLÁNEK 16 – POSKYTNUTÍ NADNÁRODNÍHO NEBO VIRTUÁLNÍHO PŘÍSTUPU 

K VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTUŘE  
 
nepoužije se 
 
 
ODDÍL 2 PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE SPRÁVOU GRANTU  
 
ČLÁNEK 17 – VŠEOBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST 
 
17.1 Všeobecná povinnost poskytnout požadované informace  
 
Příjemce musí – v průběhu provádění akce nebo po jejím skončení – poskytnout veškeré 
informace vyžádané za účelem ověření způsobilosti nákladů, řádného provádění akce a plnění 
dalších podmínek dohody.  
 
17.2 Povinnost aktualizovat informace a oznamovat události či okolnosti, jež by mohly 

ovlivnit tuto dohodu  
 
Příjemce je povinen pravidelně aktualizovat informace uložené v registru příjemců na 
účastnickém portálu (pomocí elektronického systému pro výměnu informací; viz článek 52), 
zejména své jméno či název, adresu, zákonné zástupce, právní formu a druh organizace. 
 
Příjemce musí neprodleně informovat agenturu o:  

 
a) jakékoli události, která by mohla mít významný dopad na provádění akce, včasnost 

jejího provedení nebo na finanční zájmy EU, zejména:  
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i) změně svého právního, finančního, technického, organizačního nebo vlastnického 

postavení (či postavení partnerské organizace, jež provádí program); 
 

ii) změně jména či názvu, adresy, právní formy nebo druhu organizace partnerské 
organizace, jež provádí program; 

 
b) jakýchkoli okolnostech, jež mají vliv na: 

 
i) rozhodnutí o udělení grantu nebo 

 
ii) plnění požadavků této dohody. 

 
17.3 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 18 – UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ – PODKLADOVÉ DOKUMENTY 
 
18.1 Povinnost uchovávat záznamy a další podklady 
 
Příjemce musí – po dobu pěti let od platby zůstatku – uchovávat záznamy a další dokumenty 
prokazující řádné provedení akce a vznik nákladů, jež byly vykázány jako způsobilé.  
 
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.  
 
18.1.1 Záznamy a další podklady týkající se odborného a technického provádění 
 
Příjemce musí uchovávat záznamy a další podkladové dokumenty týkající se odborného a 
technického provádění v souladu se standardy běžnými v daném oboru. 
 
18.1.2 Záznamy a další dokumenty dokládající vykázané náklady 
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Příjemce musí uchovávat odpovídající záznamy a další dokumenty dokládající počet 
vykázaných jednotek a celkové mzdové náklady, případně náklady na stipendia v pevné výši, 
na přijaté výzkumné pracovníky.      

 
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) 
a výše grantu může být snížena (viz článek 43).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v kapitole 6.  
 
 
ČLÁNEK 19 – PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ 
 
19.1 Povinnost předložit výsledky  
 
Příjemce je povinen 
  

– předložit „prohlášení výzkumného pracovníka“ za každého výzkumného pracovníka 
do 20 dnů od zahájení vzdělávacích aktivit, 
 

– uspořádat „schůzku v polovině období“ s agenturou, 
 

– předložit veškeré „další výsledky“ uvedené v příloze 1 v souladu s podmínkami a 
časovým harmonogramem v ní stanovenými.  

 
19.2 Následky porušení povinností 
 
Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může agentura 
uplatnit kterékoli z opatření popsaných v kapitole 6. 
 
ČLÁNEK 20 – PODÁVÁNÍ ZPRÁV – ŽÁDOSTI O PLATBU 
 
20.1 Povinnost předkládat zprávy  
 
Příjemce je povinen předkládat agentuře (viz článek 52) technické a finanční zprávy 
stanovené v tomto článku. Tyto zprávy zahrnují žádosti o platby a pro jejich vypracování 
musí být použity formuláře a vzory poskytnuté prostřednictvím elektronického systému pro 
výměnu informací (viz článek 52).  
 
20.2 Vykazovaná období 
 
Akce bude rozdělená na tato „vykazovaná období“: 
 
 – VO1: od měsíce 1 do měsíce [X] 
 [– VO2: od měsíce [X + 1] do měsíce [Y] 
 – VO3: od měsíce [Y + 1] do měsíce [Z] 
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 [totéž pro další VO] 
 – VON: od měsíce [N + 1] do [posledního měsíce projektu].] 
 
20.3 Pravidelné zprávy – Žádosti o průběžnou platbu 
 
Příjemce je povinen předložit pravidelnou zprávu vždy do 60 dnů od konce každého 
vykazovaného období.  
 
Pravidelná zpráva musí obsahovat: 
 
a) „pravidelnou technickou zprávu“ obsahující:  
 

i) vysvětlení prací provedených příjemcem; 
 

ii) přehled o tom, jakého pokroku bylo dosaženo v plnění cílů dané akce, 
včetně klíčových etap a výsledků uvedených v příloze 1.  
 
Tato zpráva musí obsahovat vysvětlení a odůvodnění rozdílů mezi prací, která 
měla být odvedena podle přílohy 1, a skutečně odvedenou prací.  
 
Zpráva musí obsahovat podrobné informace o využívání a šíření výsledků a – 
vyžaduje-li to příloha 1 – aktualizovaný „plán využívání a šíření výsledků“. 
 

  Zpráva musí uvádět prováděnou komunikační činnost;   
 

iii) shrnutí určené ke zveřejnění agenturou;  
 

iv) odpovědi k dotazníku týkajícímu se provádění akce a ekonomických a 
společenských dopadů, zejména v kontextu klíčových výkonnostních ukazatelů 
a požadavků na monitorování v rámci programu Horizont 2020;  
 

b) „pravidelnou finanční zprávu“ obsahující: 
 

i) „samostatný finanční výkaz“ (viz příloha 4) za dané vykazované období. 
 
Samostatný finanční výkaz musí obsahovat podrobný rozpis způsobilých 
nákladů (viz článek 6) podle jednotlivých rozpočtových kategorií (viz příloha 
2). 

 
Příjemce musí vykázat všechny způsobilé náklady, i pokud jejich výše 
převyšuje částky uvedené v předběžném rozpočtu (viz příloha 2). Částky 
nevykázané v samostatném finančním výkazu nebude brát agentura v potaz. 
 
Nebude-li samostatný finanční výkaz pro dané vykazované období předložen, 
lze jej zahrnout do pravidelné finanční zprávy za následující vykazované 
období. 
 
Příjemce musí prokázat, že: 
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− poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé, 
 

− vykázané náklady jsou způsobilé (viz článek 6), 
 

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

ii) nepoužije se; 
 

iii) nepoužije se; 
  

iv) „pravidelný souhrnný finanční výkaz“ vygenerovaný automaticky 
elektronickým systémem pro výměnu informací, který – kromě posledního 
vykazovaného období – obsahuje žádost o průběžnou platbu.  
 

20.4 Závěrečná zpráva – Žádost o platbu zůstatku 
 
Kromě pravidelné zprávy za poslední vykazované období musí příjemce do 60 dnů od konce 
posledního vykazovaného období předložit závěrečnou zprávu. 
 
Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

 
a) „závěrečnou technickou zprávu“ se shrnutím určeným ke zveřejnění obsahující: 
 

i) přehled výsledků a jejich využití a šíření; 
 

ii) závěry vyplývající z akce; 
 

iii) socioekonomický dopad akce; 
 

b) „závěrečnou finanční zprávu“ obsahující „závěrečný souhrnný finanční výkaz“ 
vygenerovaný automaticky elektronickým systémem pro výměnu informací, kterým se 
konsolidují jednotlivé samostatné finanční výkazy za všechna vykazovaná období a který 
obsahuje žádost o platbu zůstatku. 

 
20.5 Informace o kumulativních výdajích  
 
[VARIANTA 1 pro granty nad 5 milionů EUR s vykazovanými obdobími delšími než 18 
měsíců10: Kromě plnění požadavků na podávání zpráv uvedených výše (články 20.1 až 20.3) 
musí příjemce každý rok nejpozději do [31. prosince][30. listopadu] informovat agenturu o 
kumulativních výdajích, které mu vznikly od data zahájení akce.  
 
Tyto informace jsou nutné pro účely účetnictví Komise a nebudou použity pro výpočet 
konečné výše grantu.]  
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
                                                 
10  Vloží se v případě, že výše grantu přesahuje 5 milionů EUR a zahrnuje předběžné financování a období pro 

vykazování průběžných plateb nebo platby zůstatku jsou delší než 18 měsíců.  
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20.6 Měna finančních výkazů 
 
Částky uváděné ve finančních výkazech musí být v eurech.  
 
20.7 Jazyk zpráv 
 
Veškeré zprávy (technické a finanční zprávy včetně finančních výkazů) musí být předkládány 
v jazyce, v němž byla sepsána dohoda. 
 
20.8 Následky porušení povinností 
 
Nesplňují-li předložené zprávy 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 dané zprávy a nesplní-li ji ani do 30 dnů od 
odeslání písemné upomínky, může agentura tuto dohodu ukončit (viz článek 50) nebo použít 
kterékoli z dalších opatření popsaných v kapitole 6. 
  
ČLÁNEK 21 – PLATBY A PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ  
 
21.1 Platby  
 
Příjemce obdrží tyto platby: 
  

− jednu platbu v rámci předběžného financování, 
 

− jednu nebo více průběžných plateb na základě žádosti/žádostí o průběžnou platbu 
(viz článek 20), 
 

− jednu platbu zůstatku na základě žádosti o platbu zůstatku (viz článek 20). 
 
21.2 Předběžné financování – Výše platby – Částka zadržená ve prospěch záručního 

fondu 
 
[základní VARIANTA 1: Účelem předběžného financování je poskytnout příjemci počáteční 
hotovost.  
 
Tyto prostředky zůstávají až do vyplacení zůstatku ve vlastnictví EU. 
 
V rámci předběžného financování bude vyplacena částka ve výši [částka (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 (částka slovy)] EUR, 
odpovídající 5 % maximální výše grantu (viz článek 5.1), a převede ji do záručního fondu.] 
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[VARIANTA 2, je-li příjemcem Společné výzkumné středisko: Agentura vyplatí částku 
předběžného financování ve výši [částka (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 (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 
 
Průběžné platby představují náhradu způsobilých nákladů vzniklých v souvislosti 
s prováděním akce během daného vykazovaného období. 
 
Agentura vyplatí příjemci částku splatnou jako průběžná platba do 90 dnů od doručení 
pravidelné zprávy (viz článek 20.3), s výjimkou případů, kdy platí článek 47 nebo článek 48.  
 
Podmínkou pro provedení platby je schválení pravidelné zprávy. Toto schválení neznamená, 
že bylo uznáno splnění požadavků, pravost, úplnost nebo správnost obsahu zprávy. 
 
Výši splatné průběžné platby vypočítá agentura takto: 
 

Krok 1 – použití sazeb náhrad 
 
Krok 2 – omezení maximální výše grantu na 90 %  

 
21.3.1 Krok 1 – Použití sazeb náhrad  
 
Sazby náhrad (viz článek 5.2) se použijí na způsobilé náklady (skutečné náklady, jednotkové 
náklady a paušální náklady; viz článek 6) vykázané za dané období příjemcem (viz článek 20) 
a schválené agenturou (viz výše). 

 
21.3.2 Krok 2 – Omezení maximální výše grantu na 90 % 

 
Celková výše předběžného financování a průběžných plateb nesmí překročit 90 % maximální 
výše grantu stanovené v článku 5.1. Maximální výše průběžné platby se vypočítá takto:  
 

{90 % maximální výše grantu (viz článek 5.1)  
 

minus 
 

{částka předběžného financování a předchozí průběžné platby}}. 
 
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.  
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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 článek 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 předběžného financování a 
průběžných plateb (pokud již byly provedeny) od konečné výše grantu stanovené v souladu s 
článkem 5.3: 
 

{konečná výše grantu (viz článek 5.3) 
 

minus 
 

{částka předběžného financování a předchozí průběžné platby (pokud byly provedeny)}}. 
 
Spolu s uhrazením zůstatku bude uvolněna částka zadržená v záručním fondu (viz výše) a: 
 

− je-li zůstatek kladný: bude uvolněná částka 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  
 
V okamžiku provádění plateb agentura příjemci oficiálně sdělí výši splatné částky a uvede, 
zda se jedná o průběžnou platbu, nebo o platbu zůstatku.  
 
V případě platby zůstatku bude v oznámení uvedena rovněž konečná výše grantu.  
 
V případě snížení grantu nebo inkasa neoprávněně vyplacených částek bude tomuto oznámení 
předcházet řízení o sporných otázkách podle článků 43 a 44.  
 
21.6 Měna plateb  
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Agentura bude veškeré platby provádět v eurech.  
 
21.7 Platby ve prospěch příjemce  
 
Platby budou prováděny na účet příjemce.  
 
Platbou příjemci bude platební povinnost agentury splněna.  
 
21.8 Bankovní spojení pro účely plateb  
 
[základní VARIANTA 1: Veškeré platby budou prováděny na tento bankovní účet: 
  

Název banky: […]  
Celé jméno majitele účtu: […]  
Celé číslo účtu (včetně bankovních kódů): […]  
[IBAN: […]]11] 
 

[VARIANTA 2, je-li příjemcem Společné výzkumné středisko: Veškeré platby budou 
v souladu s účetními pravidly Komise pro interní fakturace prováděny z účtu operačních 
výdajů agentury na účet Společného výzkumného střediska dle souboru údajů o právnických 
osobách s uvedením čísla inkasního příkazu. Společné výzkumné středisko předloží pro 
každou platbu (včetně předběžného financování) výzvu k úhradě.] 
 
21.9 Náklady na platební převody  
 
Náklady na platební převody ponesou strany dohody takto:  
 

− agentura ponese náklady na převodní transakce účtované její bankou, 
 

− příjemce ponese náklady na převodní transakce účtované jeho bankou, 
 

− strana, která zapříčiní opakování určitého převodu, ponese veškeré náklady s takovým 
převodem spojené. 

 
21.10 Datum platby  
 
Platby ze strany agentury se považují za provedené v den, kdy jsou odečteny z jejího účtu.  
 
21.11 Následky porušení povinností 
 
21.11.1 [základní VARIANTA 1: Neprovede-li agentura platbu ve stanovené lhůtě (viz výše), 
má příjemce nárok na úrok z prodlení vypočítaný podle sazby Evropské centrální banky 
(ECB) používané pro její hlavní refinanční operace v eurech (dále jen „referenční sazba“), 
plus tři a půl bodu. Referenční sazba je sazba platná prvního dne měsíce, v němž uplynula 
lhůta pro platbu, zveřejněná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.  
 

                                                 
11 V zemích, kde neplatí kód IBAN, se použije kód BIC nebo SWIFT. 
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Je-li úrok z prodlení roven částce 200 EUR nebo nižší, bude příjemci vyplacen pouze na 
žádost podanou do dvou měsíců od přijetí opožděné platby. 
 
Úroky z prodlení se neplatí v případě, že je příjemce členským státem EU (včetně orgánů 
regionální a místní správy a dalších veřejných orgánů jednajících ve věci této dohody jménem 
členského státu). 
 
Pozastavení běhu lhůty pro platbu nebo pozastavení plateb (viz články 47 a 48) se nepovažuje 
za opožděnou platbu. 
 
Úrok z prodlení se vztahuje k období, které začíná běžet prvním dnem po stanoveném datu 
platby (viz výše) a končí datem skutečného provedení platby včetně.  
 
Pro účely výpočtu konečné výše grantu se úroky z prodlení nezohledňují.] 
 
[VARIANTA 2, je-li příjemcem Společné výzkumné středisko: nepoužije se] 
  
21.11.2 nepoužije se 
 
 
ČLÁNEK 22 – KONTROLY, PŘEZKUMY, AUDITY A ŠETŘENÍ – ROZŠÍŘENÍ 

ZJIŠTĚNÍ 
 
22.1 Kontroly, přezkumy a audity ze strany agentury a Komise 
 
22.1.1 Právo provádět kontroly 
 
Agentura nebo Komise bude – v průběhu provádění akce nebo po jejím skončení – provádět 
kontroly řádného provádění akce a plnění povinností dle této dohody, včetně posouzení 
výsledků a zpráv.  
 
Za tímto účelem mohou být agentuře nebo Komisi nápomocny externí osoby nebo subjekty. 
 
Agentura nebo Komise si rovněž může vyžádat doplňující informace podle článku 17. 
 
Poskytnuté informace musí být pravdivé, přesné a úplné a v požadovaném formátu, včetně 
elektronického formátu. 
 
22.1.2 Právo provádět přezkumy  
 
Agentura nebo Komise je oprávněna provádět – v průběhu provádění akce nebo po jejím 
skončení – přezkumy řádného provádění akce (včetně posouzení výsledků činnosti a zpráv), 
plnění povinností dle této dohody a trvalého vědeckého nebo technického významu akce.  
 
Přezkum může být zahájen až dva roky po platbě zůstatku. O konání přezkumu bude příjemce 
oficiálně informován a v den takového oznámení bude přezkum považován za zahájený. 
 
Týká-li se přezkum třetí strany (viz článek 15), příjemce o tom tuto třetí stranu uvědomí. 
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Agentura nebo Komise může přezkumy provádět přímo (pomocí vlastního personálu) nebo 
nepřímo (pomocí k tomu jmenovaných externích osob nebo subjektů). Totožnost těchto 
externích osob nebo subjektů sdělí příjemci. Ten má právo vznést proti jmenování příslušných 
osob či subjektů námitku z důvodů zachování obchodního tajemství.  
 
Příjemce musí – v požadované lhůtě – předložit kromě již poskytnutých výsledků své činnosti 
a zpráv případné další informace a údaje (včetně informací o využití prostředků). 
 
Příjemce může být vyzván k účasti na jednáních, včetně jednání s externími odborníky.  
 
V případě přezkumu na místě je příjemce povinen umožnit přístup ke svým objektům a 
prostorám, a to i externím osobám či subjektům, a zajistit, aby byly k dispozici požadované 
informace. 
 
Poskytnuté informace musí být pravdivé, přesné a úplné a v požadovaném formátu, včetně 
elektronického formátu. 
  
Na základě zjištění přezkumu bude vypracována zpráva o přezkumu.  
 
Agentura nebo Komise zprávu o přezkumu oficiálně předá příjemci, který může do 30 dnů 
oficiálně vznést námitky (dále jen „řízení o sporných otázkách přezkumu“).  
 
Jazykem přezkumů (včetně zpráv o přezkumu) bude jazyk, v němž byla sepsána dohoda.  
 
22.1.3  Právo provádět audity 
 
Agentura nebo Komise je oprávněna provádět – v průběhu provádění akce nebo po jejím 
skončení – audity řádného provádění akce a plnění povinností dle této dohody.  
 
Audit může být zahájen až dva roky po platbě zůstatku. O konání auditu bude příjemce 
oficiálně informován a v den takového oznámení bude audit považován za zahájený. 
 
Týká-li se audit třetí strany (viz článek 15), dotčený příjemce o tom tuto třetí stranu uvědomí. 
Agentura nebo Komise může audity provádět přímo (pomocí vlastního personálu) nebo 
nepřímo (pomocí k tomu jmenovaných externích osob nebo subjektů). Totožnost těchto 
externích osob nebo subjektů sdělí příjemci. Ten má právo vznést proti jmenování příslušných 
osob či subjektů námitku z důvodů zachování obchodního tajemství.  
 
Příjemce je povinen předložit – v požadované lhůtě – informace (včetně úplných účetních 
záznamů, mzdových výkazů či dalších osobních údajů) dokládající dodržování dohody.  
 
V případě auditu na místě je příjemce povinen umožnit přístup ke svým objektům a 
prostorám, a to i externím osobám či subjektům, a zajistit, aby byly k dispozici požadované 
informace. 
 
Poskytnuté informace musí být pravdivé, přesné a úplné a v požadovaném formátu, včetně 
elektronického formátu. 
  
Na základě výsledků auditu bude vypracován návrh zprávy o auditu.  
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Agentura nebo Komise návrh zprávy o auditu oficiálně předá příjemci, který může do 30 dnů 
oficiálně vznést námitky (dále jen „řízení o sporných otázkách auditu“). V odůvodněných 
případech může agentura nebo Komise tuto lhůtu prodloužit. 
 
Případné námitky příjemce budou zohledněny v závěrečné zprávě o auditu, která mu bude 
oficiálně předložena.  
 
Jazykem auditů (včetně zpráv o auditu) bude jazyk, v němž byla sepsána dohoda.  
 
Pro účely pravidelného posouzení jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb je agentura 
nebo Komise oprávněna nahlížet rovněž do záznamů, které je příjemce povinen vést podle 
právních předpisů. 
 
22.2 Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)  
 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je na základě nařízení č. 883/201312 a 
č. 2185/9613 (a v souladu s ustanoveními a postupy v nich uvedenými) oprávněn – kdykoli 
v průběhu provádění akce nebo po jejím skončení – vést vyšetřování, včetně kontrol a šetření 
na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání 
poškozujícímu finanční zájmy EU.  
 
22.3 Kontroly a audity Evropského účetního dvora (EÚD)  
 
Evropský účetní dvůr je na základě článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a 
článku 161 finančního nařízení č. 966/201214 oprávněn – kdykoli v průběhu provádění akce 
nebo po jejím skončení – provést audit. 
 
Evropský účetní dvůr disponuje přístupovým právem pro účely kontrol a auditů. 
 
22.4 Kontroly, přezkumy, audity a šetření v mezinárodních organizacích  
 
[VARIANTA 1 pro mezinárodní organizace: Evropská unie včetně Evropského úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF) a Evropského účetního dvora (EÚD) je v souladu se svými 
finančními předpisy oprávněna provádět kontroly, přezkumy, audity a šetření, a to i na místě.  
 
Tento článek se použije v souladu se zvláštní smlouvou, kterou v této věci případně uzavře 
Evropská unie s mezinárodní organizací.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 

                                                 
12  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování 

prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1). 

13  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/1996 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě 
prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2). 

14  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
(Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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22.5 Následky zjištění učiněných při kontrolách, přezkumech, auditech a šetřeních – 

Rozšíření zjištění 
 
22.5.1  Zjištění ohledně tohoto grantu 
 
Zjištění učiněná při kontrolách, přezkumech, auditech či šetřeních prováděných v souvislosti 
s tímto grantem mohou vést k zamítnutí nezpůsobilých nákladů (viz článek 42), snížení grantu 
(viz článek 43), inkasu neoprávněně vyplacených částek (viz článek 44), případně ke 
kterémukoli z dalších opatření popsaných v kapitole 6.   
 
Zamítnutí nákladů či snížení grantu po platbě zůstatku povede k upravené konečné výši 
grantu (viz článek 5.4). 
 
Zjištění učiněná při kontrolách, přezkumech, auditech či šetřeních mohou mít za následek 
žádost o změnu či úpravu přílohy 1 (viz článek 55).  
 
Kontroly, přezkumy, audity či šetření, jež odhalí systémové či opakující se chyby, 
nesrovnalosti, podvody či porušení povinností, mohou mít dopad i na další granty EU nebo 
Euratomu udělené za podobných podmínek (dále jen „rozšíření zjištění z tohoto grantu na 
jiné granty“). 
 
Zjištění učiněná úřadem OLAF mohou navíc vést k trestnímu stíhání podle vnitrostátního 
práva. 
 
22.5.2 Zjištění ohledně jiných grantů  
 
Agentura nebo Komise může rozšířit zjištění učiněná v souvislosti s jinými granty na tento 
grant (dále jen „rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant“), pokud: 
 

a) o příjemci se v souvislosti s jinými granty EU nebo Euratomu udělenými za 
podobných podmínek zjistilo, že se dopustil systémových nebo opakovaných chyb, 
nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností, které mají významný dopad na tento 
grant; 

 
b) tato zjištění byla příjemci oficiálně sdělena – spolu se seznamem grantů, jichž se 

zjištění týkají – nejpozději do dvou let od uhrazení zůstatku tohoto grantu.  
 
Rozšíření zjištění může vést k zamítnutí nákladů (viz článek 42), snížení grantu (viz 
článek 43), inkasu neoprávněně vyplacených částek (viz článek 44), pozastavení plateb (viz 
článek 48), pozastavení provádění akce (viz článek 49) nebo ukončení dohody (viz 
článek 50). 
 
22.5.3 Postup  
 
Agentura nebo Komise zašle příjemci oficiální oznámení o systémových nebo opakovaných 
chybách a o svém úmyslu rozšířit učiněná zjištění, k němuž připojí seznam příslušných 
grantů.  
 



Grantová dohoda č.: [číslo] [zkratka] [identifikátor výzvy] 
 
H2020 Vzorové grantové dohody – Grantová dohoda s jedním příjemcem pro program Marie Curie-Skłodowska 

– COFUND (MGA MSCA-COFUND – Mono) – v4.0 – 27.2.2017 

 
34 

22.5.3.1 V případě, že se zjištění týkají způsobilosti nákladů, bude oficiální oznámení 
zahrnovat: 

 
a) výzvu k podání připomínek k seznamu grantů, jichž se zjištění týkají; 

 
b) žádost o předložení přepracovaných finančních výkazů ke všem dotčeným grantům;  

 
c) korekční koeficient pro extrapolaci stanovený agenturou nebo Komisí na základě 

systémových nebo opakovaných chyb pro výpočet částek, které budou zamítnuty, 
pokud příjemce:  
 

i) má za to, že předložit přepracované finanční výkazy není možné nebo 
proveditelné, nebo 
 

ii) nepředloží přepracované finanční výkazy.  
 

Příjemce může do 90 dnů od přijetí oznámení vznést připomínky, předložit přepracované 
finanční výkazy nebo návrh alternativního způsobu opravy spolu s odpovídajícími 
podklady. V odůvodněných případech může agentura nebo Komise tuto lhůtu prodloužit. 
 
Agentura nebo Komise může následně náklady zamítnout v souladu s článkem 42, a to na 
základě: 
 

– přepracovaných finančních výkazů, za předpokladu, že byly schváleny, 
 

– navrženého alternativního způsobu opravy, pokud byl přijat, 
 

nebo 
 

– původně oznámeného korekčního koeficientu pro extrapolaci, jestliže neobdrží žádné 
připomínky ani přepracované finanční výkazy, zamítne-li vznesené připomínky nebo 
navrhovaný alternativní způsob opravy, případně neschválí-li přepracované finanční 
výkazy.  

 
22.5.3.2 V případě, že se zjištění týkají závažných chyb, nesrovnalostí, podvodu nebo 
závažného porušení povinností, bude oficiální oznámení zahrnovat: 
 

a) výzvu k podání připomínek k seznamu grantů, jichž se zjištění týkají; 
 

b) paušální sazbu, kterou agentura nebo Komise hodlá podle zásady proporcionality 
použít. 

 
Příjemce může do 90 dnů od přijetí oznámení vznést připomínky nebo předložit návrh 
alternativní paušální sazby spolu s odpovídajícími podklady.  

 
Agentura nebo Komise může následně snížit výši grantu v souladu s článkem 43, a to na 
základě: 
 

– navrhované alternativní paušální sazby, pokud byla schválena, 
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nebo 
 
– původně oznámené paušální sazby, neobdrží-li žádné připomínky nebo zamítne-li 

vznesené připomínky nebo navrhovanou alternativní paušální sazbu.  
 
22.6 Následky porušení povinností  
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, budou veškeré 
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 23 – HODNOCENÍ DOPADU AKCE 
 
23.1 Právo zhodnotit dopad akce 
 
Agentura nebo Komise je oprávněna provádět průběžná a konečná hodnocení dopadu akce 
z hlediska naplnění cílů programu EU. 
 
Hodnocení lze zahájit kdykoli v průběhu provádění akce, případně do pěti let od uhrazení 
zůstatku. Za datum zahájení hodnocení bude považován den, kdy bude konání hodnocení 
oficiálně oznámeno příjemci. 
  
Agentura nebo Komise může tato hodnocení provádět přímo (pomocí vlastního personálu) 
nebo nepřímo (pomocí k tomu oprávněných externích osob nebo subjektů). 
 
Příjemce je povinen poskytnout veškeré informace, které jsou pro zhodnocení dopadu akce 
relevantní, včetně informací v elektronickém formátu. 
 
23.2 Následky porušení povinností 
 
Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může agentura 
uplatnit kterékoli z opatření popsaných v kapitole 6.  
 
 
ODDÍL 3 PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE STÁVAJÍCÍMI ZNALOSTMI 

A VÝSLEDKY 
 
PODODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
ČLÁNEK 23a – SPRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  
 
23a.1 Povinnost přijmout opatření k provedení doporučení Komise o správě duševního 

vlastnictví při předávání znalostí  
 
Je-li příjemcem univerzita nebo jiná veřejnoprávní výzkumná organizace, je povinna přijmout 
opatření k naplňování zásad stanovených v bodech 1 a 2 kodexu správné praxe, který tvoří 
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přílohu doporučení Komise o správě duševního vlastnictví při činnostech souvisejících 
s předáváním znalostí15.  
 
Povinnosti stanovené v pododdílech 2 a 3 tohoto oddílu se tím nemění. 
 
Příjemce je povinen zajistit, aby si výzkumní pracovníci a partnerské organizace byli těchto 
povinností vědomi. 
 
23a.2 Následky porušení povinností 
 
Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může agentura 
uplatnit kterékoli z opatření popsaných v kapitole 6.  
 
 
PODODDÍL 2 PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE STÁVAJÍCÍMI ZNALOSTMI  
 
ČLÁNEK 24 – DOHODA O STÁVAJÍCÍCH ZNALOSTECH 
 
[VARIANTA 1, použije-li se varianta podle článku 25.5: 24.1 Dohoda o stávajících 
znalostech 
 
Příjemce je povinen (písemně) uvést stávající znalosti, které v akci využije.  
 
„Stávajícími znalostmi“ se rozumí jakékoli údaje, know-how nebo informace – bez ohledu na 
jejich formu či povahu, hmotné či nehmotné, včetně jakýchkoli práv, jako jsou práva 
duševního vlastnictví –, které:  
 

a) byly v držení příjemce před tím, než přistoupil k této dohodě, a 
 

b)  jsou potřebné pro provedení akce nebo využití výsledků akce. 
 

24.2 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.] 

 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
ČLÁNEK 25 – PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA KE STÁVAJÍCÍM ZNALOSTEM  
 
25.1 Výkon přístupových práv – Vzdání se přístupových práv – Udělování sublicencí 
 

                                                 
15  Doporučení Komise K(2008) 1329 ze dne 10. dubna 2008 o správě duševního vlastnictví při činnostech 

předávání znalostí a k němu připojený kodex správné praxe pro univerzity a jiné veřejné výzkumné 
organizace. 
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K výkonu přístupových práv je třeba nejdříve podat písemnou žádost (dále jen „žádost o 
přístup“).  
 
„Přístupovými právy“ se rozumí práva využívat výsledky nebo stávající znalosti za 
podmínek stanovených v této dohodě. 
 
Přístupových práv se lze vzdát pouze písemně, v opačném případě je vzdání se práv neplatné. 
 
Není-li dohodnuto jinak, přístupová práva nezahrnují právo udělovat sublicence.  
 
25.2 Přístupová práva ostatních příjemců pro plnění jejich úkolů v rámci akce 
 
nepoužije se  
  
25.3 Přístupová práva ostatních příjemců pro využití jejich vlastních výsledků 
 
nepoužije se  
 
25.4 Přístupová práva přidružených subjektů 
 
nepoužije se 
 
25.5 Přístupová práva výzkumných pracovníků 
 
Příjemce je povinen poskytnout přijatým výzkumným pracovníkům bezplatný přístup ke 
stávajícím znalostem, které jsou nezbytné pro jejich vzdělávání v oblasti výzkumu v rámci 
akce. 
 
25.6 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. 
 
 
PODODDÍL 3 PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S VÝSLEDKY 
 
ČLÁNEK 26 – VLASTNICTVÍ VÝSLEDKŮ  
 
26.1 Vlastnictví příjemce, který výsledky vytvořil 
 
Příjemce vlastní výsledky, které 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.  
 



Grantová dohoda č.: [číslo] [zkratka] [identifikátor výzvy] 
 
H2020 Vzorové grantové dohody – Grantová dohoda s jedním příjemcem pro program Marie Curie-Skłodowska 

– COFUND (MGA MSCA-COFUND – Mono) – v4.0 – 27.2.2017 

 
38 

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; 
 
c) příjemce má v úmyslu převést výsledky na třetí stranu, která je usazena v členském 

státě EU nebo přidružené zemi16 a která zajistí jejich ochranu. 
  

Před tím, 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 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:  
 

                                                 
16  Definice viz čl. 2 odst. 1 bod 3 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 Horizont 2020 č. 1291/2013. Článek 7 stanoví podmínky přidružení třetích zemí k programu 
Horizont 2020. 
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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 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 opatření popsaných 
v kapitole 6. 
  
 
ČLÁNEK 27 – OCHRANA VÝSLEDKŮ – ZVIDITELNĚNÍ FINANCOVÁNÍ EU 
 
27.1 Povinnost chránit výsledky 
 
Příjemce je povinen posoudit možnost ochrany svých výsledků a odpovídajícím způsobem je 
– po přiměřenou dobu a s přiměřenou územní platností chránit –, pokud: 
 

a) lze oprávněně očekávat, že dojde k obchodnímu a průmyslovému využití výsledků, a 
 

b) jejich ochrana je (vzhledem k okolnostem) možná, oprávněná a odůvodněná. 
 
O ochraně musí příjemce rozhodnout s ohledem na své oprávněné zájmy. 
 
27.2 Ochrana výsledků formou vlastnictví agentury 
 
Jestliže má příjemce v úmyslu své výsledky nechránit, přestat je chránit nebo nezajistit 
prodloužení jejich ochrany, může agentura – za určitých podmínek (viz článek 26.4) – v 
zájmu (pokračování) ochrany výsledků převzít jejich vlastnictví. 
 
27.3 Informace o financování z prostředků EU  
 
Žádost o ochranu výsledků (včetně patentových žádostí) podaná příjemcem nebo jeho 
jménem musí – nevyžádá-li si agentura něco jiného nebo nedohodne-li se jinak, případně 
není-li to nemožné – obsahovat tento text: 
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„Projekt, kterého se tato žádost týká, je financován z prostředků programu EU pro výzkum a 
inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody pro akce Marie Curie-Skłodowska 
č. [číslo].“ 

 
 27.4 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 28 – VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ  
 
28.1 Povinnost využívat výsledky 
 
Příjemce je povinen – po dobu až čtyř let od uplynutí období stanoveného v článku 3 – 
přijmout opatření, která zajistí „využití“ jeho výsledků (ať už přímo, či nepřímo, zejména 
prostřednictvím převodu výsledků nebo udělováním licencí; viz článek 30), a to tak, že:  
 

a) výsledky využije při další výzkumné činnosti (mimo rámec dané akce);  
 

b) vyvine, vytvoří nebo uvede na trh určitý výrobek nebo postup; 
 

c) vytvoří a poskytne určitou službu nebo 
 

d) výsledky využije v rámci standardizace. 
 
Povinnosti týkající se bezpečnosti stanovené v článku 37 se tím nemění a zůstávají v platnosti.  
 
28.2 Výsledky, které by mohly přispět ke zlepšení evropských či mezinárodních 

norem – Informace o financování z prostředků EU 
 
[VARIANTA pro výsledky, které by mohly přispět ke zlepšení norem: V případě, že lze 
oprávněně předpokládat, že by výsledky mohly přispět ke zlepšení evropských nebo 
mezinárodních norem, je příjemce povinen – po dobu až čtyř let od uplynutí období 
stanoveného v článku 3 – informovat agenturu.] 
 
Jestliže byly výsledky začleněny do určité normy, musí příjemce – nevyžádá-li si agentura 
něco jiného nebo nedohodne-li se jinak, případně není-li to nemožné – požádat normalizační 
orgán, aby do dané normy (informací týkajících se dané normy) začlenil tento text: 
 

„Výsledky, které jsou součástí této normy, byly financovány z prostředků programu EU pro výzkum a 
inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody pro akce Marie Curie-Skłodowska č. [číslo].“ 

 
28.3 Následky porušení povinností 
 
V případě, že příjemce poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, může být výše 
grantu snížena v souladu s článkem 43.  
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Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v kapitole 6.  
 
 
ČLÁNEK 29 – ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ – OTEVŘENÝ PŘÍSTUP – ZVIDITELNĚNÍ 
FINANCOVÁNÍ EU 
 
29.1 Povinnost šířit výsledky  
 
Příjemce je povinen co nejdříve, a není-li to v rozporu s jeho oprávněnými zájmy, „šířit“ své 
výsledky tak, že je vhodnými prostředky (kromě prostředků, které vycházejí z ochrany nebo 
využívání výsledků), včetně vědeckých publikací (v libovolném médiu), zpřístupní veřejnosti. 
 
Povinnost chránit výsledky podle článku 27, povinnosti týkající se zachování důvěrnosti 
podle článku 36, povinnosti týkající se bezpečnosti podle článku 37 a povinnosti související 
s ochranou osobních údajů podle článku 39 se tím nemění a zůstávají v platnosti.  
 
Jestliže má příjemce v úmyslu výsledky nechránit, může – za určitých podmínek (viz článek 
26.4.1) – před tím, než k šíření dojde, oficiálně informovat agenturu. 
 
29.2 Otevřený přístup k vědeckým publikacím 
 
Příjemce je povinen zajistit otevřený přístup (všem uživatelům, bezplatně a online) ke všem 
recenzovaným vědeckým publikacím vztahujícím se k jeho výsledkům. Příjemce musí 
zejména: 
 

a) co nejdříve, nejpozději však v okamžiku zveřejnění, uložit strojově čitelnou 
elektronickou kopii zveřejněného textu, případně schválenou konečnou verzi 
recenzovaného rukopisu, do repozitáře vědeckých publikací.  
 
Kromě toho je příjemce povinen usilovat o to, aby byla současně uložena výzkumná 
data nezbytná k validaci výsledků, které byly představeny v uložených vědeckých 
publikacích; 
  

b) zajistit otevřený přístup k uložené publikaci – prostřednictvím repozitáře – nejpozději: 
 

i) v okamžiku zveřejnění, je-li prostřednictvím vydavatele dostupná bezplatná 
elektronická verze, nebo 
 

ii) do šesti měsíců od zveřejnění (do dvanácti měsíců od zveřejnění publikace 
v oblasti sociálních a humanitních věd) ve všech ostatních případech; 
 

c) zajistit otevřený přístup – prostřednictvím repozitáře – k bibliografickým metadatům, 
jež slouží k identifikaci uložené publikace.  
 
Bibliografická metadata musí být ve standardním formátu a obsahovat tyto údaje: 
 

− výraz „akce Marie Curie-Skłodowska“,  
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− název projektu, zkratku a číslo grantové dohody, 

 
− datum zveřejnění a délku trvání embarga, 

  
− trvalý identifikátor.  

 
29.3 Otevřený přístup k výzkumným datům 
 
[VARIANTA 1 pro akce, které jsou součástí pilotního projektu otevřená výzkumná data:  
Pokud jde o digitální výzkumná data generovaná v rámci akce (dále jen „data“), je příjemce 
povinen: 
 

a) uložit do repozitáře výzkumných dat níže uvedená data a učinit opatření, která třetím 
stranám umožní bezplatný přístup k nim a jejich vytěžování, využívání, reprodukci a 
šíření: 
 

i) data, včetně souvisejících metadat, nezbytná k ověření výsledků představených 
ve vědeckých publikacích, a to co nejdříve; 
 

ii) ostatní data, včetně souvisejících metadat, uvedená v „plánu pro správu dat“, 
ve lhůtách v tomto plánu stanovených (viz příloha 1); 

 
b) poskytnout – prostřednictvím repozitáře – informace o nástrojích, které má k dispozici 

a které jsou nezbytné k ověření výsledků (a dle možností poskytnout nástroje samotné). 
 
Povinnost chránit výsledky podle článku 27, povinnosti týkající se zachování důvěrnosti podle 
článku 36, povinnosti týkající se bezpečnosti podle článku 37 a povinnosti související 
s ochranou osobních údajů podle článku 39 se tím nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Příjemce nemusí zajistit otevřený přístup k určitým částem svých výzkumných dat v případě, 
že by jejich zpřístupnění ohrozilo dosažení hlavního cíle akce popsaného v příloze 1. 
V takovém případě musí plán pro správu dat obsahovat důvody pro neudělení přístupu.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
29.4 Informace o financování z prostředků EU – Povinnost a právo používat znak EU  
 
Nevyžádá-li si agentura něco jiného nebo nedohodne-li se jinak, případně není-li to nemožné, 
musí jakékoli šíření výsledků (v jakékoli podobě včetně elektronické): 
 

a) zahrnovat vyobrazení znaku EU a  
 

b) obsahovat tento text: 
 

„Tento projekt je financován z prostředků programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 na 
základě grantové dohody pro akce Marie Curie-Skłodowska č. [číslo].“ 

 
Je-li vedle znaku EU zobrazeno další logo, musí být znak EU dostatečně výrazný.  
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Pro účely splnění svých povinností podle tohoto článku může příjemce použít znak EU bez 
předchozího souhlasu agentury. 
 
Tato skutečnost mu ovšem nedává právo na jeho výlučné užívání.  
 
Dále si nesmí znak EU ani žádnou obdobnou ochrannou známku nebo logo registrovat ani 
jiným způsobem přivlastnit. 
 
29.5 Vyloučení odpovědnosti agentury 
 
Součástí jakéhokoli šíření výsledků musí být prohlášení, že výsledky odrážejí výhradně názor 
autora a že agentura nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených. 
 
29.6 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 30 – PŘEVOD VÝSLEDKŮ A UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ 
 
30.1 Převod vlastnictví 
 
Příjemce je oprávněn převést vlastnictví svých výsledků. 
 
Musí však zajistit, že se jejich povinnosti podle článků 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 a 31 budou 
vztahovat i na nového vlastníka a že nový vlastník bude povinen je při případném dalším 
převodu přenést na svého nástupce.  
 
Povinnosti týkající se bezpečnosti stanovené v článku 37 se tím nemění a zůstávají v platnosti.  
 
30.2 Udělování licencí 
 
Příjemce může udělovat licence ke svým výsledkům (nebo jinak udělit právo k jejich využití), 
pokud: 
 

a) tím nebudou porušena přístupová práva podle článku 31; 
 

b) nepoužije se. 
 
 
Povinnosti týkající se šíření stanovené v článku 29 a povinnosti týkající se bezpečnosti 
stanovené v článku 37 se tím nemění a zůstávají v platnosti.  
 
30.3 Právo agentury vznést proti převodu nebo udělení licence námitku 
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[VARIANTA 1 pro granty EU: Agentura může – po dobu až čtyř let od uplynutí období 
stanoveného v článku 3 – vznést námitku proti převodu vlastnictví výsledků nebo udělení 
výhradní licence k nim, pokud:  
 

a) je nabyvatelem třetí strana usazená v zemi, která není členským státem EU a která 
není přidružena k programu Horizont 2020; 
 

b) agentura má za to, že převod či licence není v souladu se zájmy EU v oblasti rozvoje 
konkurenceschopnosti nebo není slučitelný/slučitelná s etickými zásadami či s 
bezpečnostními aspekty. 

 
Má-li příjemce v úmyslu převést vlastnictví výsledků nebo udělit výhradní licenci k nim, musí 
před uskutečněním převodu nebo udělením licence oficiálně informovat agenturu a:  
 

− uvést konkrétní výsledky, kterých se operace týká, 
 

− podrobně popsat nového vlastníka, případně nabyvatele licence, a plánovaný či možný 
způsob využití výsledků,  

 
− předložit řádné posouzení pravděpodobného dopadu převodu, případně udělení 

licence, na konkurenceschopnost EU a jeho slučitelnosti s etickými zásadami a 
s bezpečnostními aspekty. 

 
Agentura si může vyžádat doplňující informace. 
 
Pokud se agentura rozhodne vznést námitku proti převodu nebo udělení výhradní licence, 
musí o tom do 60 dnů od obdržení příslušného oznámení (případně doplňujících informací, 
které si vyžádala) oficiálně informovat příjemce.  
 
K převodu nebo udělení licence nesmí dojít v případě, že: 
 

− agentura dosud (ve lhůtě uvedené výše) nevydala své rozhodnutí, 
 

− agentura vznesla námitku, 
 

− dosud nebyly splněny podmínky, které agentura stanovila spolu se svou námitkou.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
30.4 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 31 – PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K VÝSLEDKŮM 
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31.1 Výkon přístupových práv – Vzdání se přístupových práv – Udělování sublicencí 
 
Platí podmínky uvedené v článku 25.1. 
 
Povinnosti týkající se bezpečnosti stanovené v článku 37 se povinnostmi uvedenými v tomto 
článku nemění a zůstávají v platnosti.  
 
31.2 Přístupová práva ostatních příjemců pro plnění jejich úkolů v rámci akce 
 
nepoužije se  
 
31.3 Přístupová práva ostatních příjemců pro využití jejich vlastních výsledků 
 
nepoužije se  
 
31.4 Přístupová práva přidružených subjektů 
 
nepoužije se  
 
31.5 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). 
 
31.6 Přístupová práva třetích stran  
 
nepoužije se 
 
31.7 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. 
 
 
ODDÍL 4 OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
 
ČLÁNEK 32 – NÁBOR A PRACOVNÍ PODMÍNKY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
nepoužije se 
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ČLÁNEK 33 – ROVNOST POHLAVÍ 
 
33.1 Povinnost usilovat o rovnost pohlaví 
 
Příjemce je povinen přijmout veškerá opatření, aby v rámci provádění akce podpořil rovnost 
příležitostí pro muže i ženy. Je povinen usilovat v co nejvyšší možné míře o vyvážené 
zastoupení obou pohlaví mezi zaměstnanci zapojenými do akce na všech úrovních, včetně 
vedoucích a řídicích pozic. 
 
33.2 Následky porušení povinností 
 
Pokud příjemce poruší své povinnosti podle tohoto článku, může agentura uplatnit kterékoli z 
opatření popsaných v kapitole 6. 
 
 
ČLÁNEK 34 – ETICKÉ ZÁSADY A INTEGRITA VÝZKUMU  
 
34.1 Povinnost dodržovat etické zásady a zásady integrity výzkumu 
 
Příjemce je povinen provádět akci v souladu s: 
 

a) etickými zásadami (včetně nejvyšších standardů integrity výzkumu) 
 

a  
 

b)  platnými mezinárodními, unijními a vnitrostátními právními předpisy.  
 

Financování nebude poskytnuto na činnosti vykonávané mimo EU, pokud jsou ve všech jejích 
členských státech zakázané, ani na činnosti, při kterých dochází ke zničení lidských embryí 
(například pro účely získání kmenových buněk).  
 
Příjemce musí zajistit, že všechny činnosti vykonávané v rámci akce budou zaměřené 
výhradně na civilní využití. 
 
Příjemce musí zajistit, že cílem činností vykonávaných v rámci akce nebude: 
 

a) klonování lidí k reprodukčním účelům; 
 

b) modifikace genetického dědictví lidských bytostí, která by mohla učinit tyto změny 
dědičnými (s výjimkou výzkumu souvisejícího s léčbou rakoviny gonád, který 
financovat lze); 
  

c) vytvoření lidských embryí výlučně za účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, mimo jiné prostřednictvím přenosu jádra somatické buňky. 
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Příjemce musí respektovat zásady integrity výzkumu, jak jsou uvedeny například 
v Evropském kodexu chování pro integritu výzkumu17. 
 

To zahrnuje zejména dodržování těchto hlavních zásad: 
 

– čestnost, 
 
– spolehlivost, 
 
– objektivita, 
 
– nestrannost a nezávislost, 
 
– otevřená komunikace, 
 
– povinnost náležité péče, 
 
– spravedlnost, 
 
– odpovědnost za budoucí generace vědy. 

 
Znamená to, že příjemce musí zajistit, aby osoby provádějící výzkumnou činnost:  
 

– prezentovaly své záměry a cíle výzkumu čestným a transparentním způsobem, 
 
– svůj výzkum pečlivě plánovaly a prováděly jej důvěryhodným způsobem, s ohledem 

na společnost, 
 
– využívaly techniky a metodiky (včetně těch týkajících se sběru a správy dat) vhodné 

pro daný obor či obory, 
 
– vykonávaly náležitou péči o subjekty výzkumu, bez ohledu na to, zda se jedná o lidské 

bytosti, zvířata, prostředí nebo kulturní objekty, 
 
– při šíření výsledků zajistily objektivitu, přesnost, nestrannost a nezávislost, 
 
– umožnily – [VARIANTA pro akce, které jsou součástí pilotního projektu otevřená 

výzkumná data: kromě povinnosti zajistit otevřený přístup k výzkumným datům podle 
článku 29.3] v co nejvyšší možné míře a s ohledem na oprávněné zájmy příjemce – 
přístup k výzkumným datům, aby bylo možné výzkum reprodukovat, 

 
– uváděly nezbytné odkazy na svou vlastní práci a práci ostatních výzkumných 

pracovníků, 
 
– nedopouštěly se žádné formy plagiátorství, falšování nebo vymýšlení dat, 

 
                                                 
17  Evropský kodex chování pro integritu a výzkum vytvořený v březnu 2011 organizací All European 

Academies (ALLEA) a Evropskou nadací pro vědu (ESF). 
 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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– vyhýbaly se dvojímu financování, střetu zájmů, zkreslování údajů a dalším porušením 
etických zásad výzkumu. 

 
34.2 Činnosti vzbuzující etické otázky 
 
Činnosti, které vzbuzují etické otázky, musí splňovat „etické požadavky“ stanovené 
v příloze 1.  
 
Před zahájením činnosti, která vzbuzuje etické otázky, musí příjemce získat: 
 

a) stanovisko etické komise, pokud je vyžaduje vnitrostátní právní předpis; 
 

b) oznámení nebo povolení k provozování činností, které vzbuzují etické otázky, pokud 
je vyžaduje vnitrostátní a/nebo unijní právní předpis 
 

nutné k provedení úkolů v rámci dané akce.  
  
Tyto dokumenty musí být vedeny v evidenci a na žádost příjemcem předloženy agentuře (viz 
článek 52). Jsou-li v jiném než anglickém jazyce, musí příjemce spolu s nimi předložit rovněž 
shrnutí v anglickém jazyce, z něhož je zřejmé, že se dokumenty týkají úkolů v rámci dané 
akce, a jež obsahuje závěry příslušné komise nebo orgánu (jsou-li k dispozici).  
  
34.3 Činnosti zahrnující lidská embrya nebo lidské embryonální kmenové buňky  
 
Činnosti zahrnující výzkum s využitím lidských embryí nebo lidských embryonálních 
kmenových buněk lze provádět za splnění podmínek článku 34.1 a dále, pouze pokud: 
 

−  jsou uvedeny v příloze 1 nebo  
 

−  k tomu příjemce získal výslovný (písemný) souhlas agentury (viz článek 52). 
 
34.4 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.  
 
 
ČLÁNEK 35 – STŘET ZÁJMŮ  
 
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“). 
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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. 
 
ČLÁNEK 36 – DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
 
36.1 Obecná povinnost zachovávat důvěrnost informací 
 
Strany jsou povinny zachovávat v průběhu provádění akce a po dobu čtyř let od uplynutí 
období stanoveného v článku 3 důvěrnost veškerých údajů, dokumentů a dalších materiálů 
(v jakékoli podobě), které jsou v okamžiku sdělení či předání označeny za důvěrné (dále jen 
„důvěrné informace“). 
 
Na žádost příjemce může agentura souhlasit se zachováním důvěrnosti příslušných informací 
po dobu delší než stanovené první čtyři roky. 
 
Byly-li informace označeny za důvěrné pouze ústně, budou považovány za důvěrné, pouze 
pokud bude jejich důvěrný charakter do 15 dnů od ústního sdělení písemně potvrzen. 
 
Nedohodnou-li se strany jinak, jsou oprávněny využívat důvěrné informace výhradně pro 
účely plnění této dohody.  
 
Příjemce je oprávněn poskytnout důvěrné informace svým zaměstnancům nebo partnerským 
organizacím pouze za předpokladu, že tito zaměstnanci nebo partnerské organizace: 
 

a) potřebují tyto informace znát v zájmu plnění této dohody a 
 

b) jsou vázáni povinností mlčenlivosti. 
 
Povinnosti týkající se bezpečnosti stanovené v článku 37 se tím nemění a zůstávají v platnosti.  
 
Agentura je oprávněna poskytnout důvěrné informace svým zaměstnancům, ostatním 
orgánům a institucím EU nebo třetím stranám. Třetím stranám je oprávněna je poskytnout, 
pokud: 
 

a) je to nutné pro plnění této dohody nebo pro ochranu finančních zájmů EU a  
 

b) adresáti těchto informací jsou vázáni povinností mlčenlivosti.  
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Komise je navíc povinna za podmínek uvedených v článku 4 nařízení o pravidlech účasti 
(EU) č. 1290/201318 zpřístupnit informace o výsledcích ostatním orgánům, institucím, úřadům 
a agenturám EU, jakož i členským státům EU a přidruženým zemím.  
 
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 
 
37.1 Výsledky vzbuzující otázky bezpečnosti  
 
[VARIANTA 1, pokud se toto grantu týká: Příjemce se musí řídit „doporučeními v otázkách 
bezpečnosti“ uvedenými v příloze 1.  
 
Je-li možnost zpřístupňování nebo šíření výsledků z bezpečnostních důvodů omezena, je 
příjemce předtím, než je poskytne třetí straně (včetně přidružených subjektů), povinen vyžádat 
si písemný souhlas agentury. 
 
V případě, že dojde ke změně bezpečnostní situace, je příjemce povinen neprodleně uvědomit 
agenturu, a je-li to nutné, požádat o změnu přílohy 1 (viz článek 55).] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
37.2 Informace podléhající utajení  
 

                                                 
18  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)“ (Úř. věst. L 347, 20.12.2013 s. 81). 
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[VARIANTA 1, pokud se toto grantu týká: Příjemce se musí řídit bezpečnostními požadavky 
uvedenými v příloze 1 (zvláštním seznamem bezpečnostních požadavků a příručkou pro 
stanovování stupňů utajení). 
 
Až do jejich odtajnění se s utajovanými informacemi musí nakládat v souladu se zvláštním 
seznamem bezpečnostních požadavků a rozhodnutím 2015/44419.  
 
Úkoly v rámci akce, které zahrnují utajované informace, nemohou být bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu agentury předmětem subdodávky. 
 
V případě, že dojde ke změně bezpečnostní situace, je příjemce povinen neprodleně uvědomit 
agenturu, a je-li to nutné, požádat o změnu přílohy 1 (viz článek 55).] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
37.3 Činnosti zahrnující zboží dvojího užití nebo nebezpečné materiály a látky 
 
[VARIANTA 1, pokud se toto grantu týká: Činnosti, které zahrnují zboží dvojího užití nebo 
nebezpečné materiály a látky, musí být v souladu s platnými unijními, vnitrostátními a 
mezinárodními právními předpisy.  
 
Před zahájením dané činnosti musí příjemce předložit agentuře (viz článek 52) kopie 
vývozních nebo převozních licencí vyžadovaných unijními, vnitrostátními nebo mezinárodními 
právními předpisy.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
37.4 Následky porušení povinností 
 
[VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 37.1, 37.2 a/nebo 37.3: 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.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
ČLÁNEK 38 – PROPAGACE AKCE – ZVIDITELNĚNÍ FINANCOVÁNÍ EU 
 
38.1 Komunikační činnost příjemce 
 
38.1.1 Povinnost propagovat akci a její výsledky 
 
Příjemce je povinen propagovat akci a její výsledky tím, že bude různým cílovým skupinám 
(včetně médií a veřejnosti) strategicky a efektivně poskytovat cílené informace.  

                                                 
19  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na 

ochranu utajovaných informací EU. 
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Požadavky týkající se šíření stanovené v článku 29, povinnost zachování důvěrnosti podle 
článku 36 ani povinnosti týkající se bezpečnosti stanovené v článku 37 se tím nemění a 
zůstávají v platnosti. 
 
Před zahájením jakékoli komunikační činnosti, u které se předpokládá zájem většinových 
médií, je příjemce povinen informovat agenturu (viz článek 52).  
 
38.1.2 Informace o financování z prostředků EU – Povinnost a právo používat znak EU 
 
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 Evropské unie a  
 

b) obsahovat tento text: 
 

Pro účely komunikace: „Tento projekt je financován z prostředků programu EU pro výzkum a 
inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody pro akce Marie Curie-Skłodowska 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 
programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody pro akce Marie 
Curie-Skłodowska č. [číslo].“ 

 
Je-li vedle znaku EU zobrazeno další logo, musí být znak EU dostatečně výrazný.  
 
Pro účely splnění svých povinností podle tohoto článku může příjemce použít znak EU bez 
předchozího souhlasu agentury. 
 
Tato skutečnost mu ovšem nedává právo na jeho výlučné užívání.  
 
Dále si nesmí znak EU ani žádnou obdobnou ochrannou známku nebo logo registrovat ani 
jiným způsobem přivlastnit.  
 
38.1.3  Vyloučení odpovědnosti agentury a Komise 
 
Součástí jakékoli komunikační činnosti týkající se akce musí být prohlášení, že sdělení odráží 
výhradně názor autora a že agentura a Komise nenesou odpovědnost za případné použití 
informací v něm obsažených. 
 
38.2 Komunikační činnost agentury a Komise 
 
38.2.1 Právo používat materiály, dokumenty a informace příjemce  
 
Agentura a Komise jsou oprávněny 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, 
získané od příjemce (včetně těch v elektronické podobě).  
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Povinnost zachování důvěrnosti podle článku 36 a povinnosti týkající se bezpečnosti 
stanovené v článku 37 se tím nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Pokud by použitím těchto materiálů, dokumentů nebo informací ze strany agentury nebo 
Komise hrozilo, že budou poškozeny oprávněné zájmy příjemce, může příjemce požádat 
agenturu nebo Komisi, aby tyto materiály, dokumenty či informace nepoužila (viz článek 52).  
 
Právo používat materiály, dokumenty a informace příjemce zahrnuje: 
 

a) použití pro vlastní potřebu (zejména jejich zpřístupnění osobám, které pracují pro 
agenturu, Komisi 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 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 č. 1049/200120, 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 nebo Komise. 

 
Jestliže uživatelské právo podléhá právům třetí strany (včetně zaměstnanců příjemce), je 
příjemce povinen zajistit splnění svých povinností podle této dohody (zejména obdržet 
potřebný souhlas dotčených třetích stran). 
 
V relevantních případech (a pokud byly příjemcem poskytnuty) doplní agentura nebo Komise 
tyto informace:  
 

                                                 
20  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 

k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). 
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„© – [rok] – [jméno/název držitele autorských práv]. Všechna práva vyhrazena. Podmíněná 
licence ve prospěch Výkonné agentury pro výzkum (REA) a [Evropské unie 
(EU)][Euratomu].“  

 
38.3 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  
 
39.1 Zpracování osobních údajů agenturou a Komisí 
 
Veškeré osobní údaje související s dohodou bude agentura nebo Komise zpracovávat podle 
nařízení č. 45/200121 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. 
 
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).  
 

                                                 
21  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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39.3 Následky porušení povinností 
 
Jestliže příjemce poruší některou ze svých povinností podle článku 39.2, může agentura 
uplatnit kterékoli z opatření popsaných v kapitole 6. 
 
 
ČLÁNEK 40 – POSTOUPENÍ PLATEBNÍCH NÁROKŮ VŮČI AGENTUŘE 
 
Příjemce nesmí postoupit žádný ze svých platebních nároků vůči agentuře třetí straně, pokud 
agentura toto postoupení neschválí na základě odůvodněné písemné žádosti.  
 
Pokud agentura postoupení neschválí nebo pokud nejsou dodrženy podmínky pro jeho 
provedení, nemá pro ni postoupení žádný účinek. 
 
Postoupení nároků v žádném případě příjemce nezprošťuje jeho povinností vůči agentuře. 
 
 
KAPITOLA 5 ÚLOHY A POVINNOSTI PŘÍJEMCE – VZTAH S PŘÍJEMCI 

DOPLŇKOVÝCH GRANTŮ – VZTAH S PARTNERY ZE SPOLEČNÉ 
AKCE 

 
ČLÁNEK 41 – ÚLOHY A POVINNOSTI PŘÍJEMCE – VZTAH S PŘÍJEMCI 

DOPLŇKOVÝCH GRANTŮ – VZTAH S PARTNERY ZE 
SPOLEČNÉ AKCE 

 
41.1 Úloha a povinnosti vůči agentuře 
 
Příjemce nese plnou odpovědnost za provádění akce a dodržování dohody.  
 
Příjemce odpovídá za to, že: 
 

a) bude dohlížet na řádné provádění akce (viz článek 7); 
 
b) okamžitě informuje agenturu o jakýchkoli událostech nebo okolnostech, jež by 
mohly mít významný dopad na provádění akce nebo včasnost jejího provedení (viz 
článek 17); 
 
c) bude agentuře předkládat výsledky a zprávy (viz články 19 a 20);  

 
d) včas agentuře předloží veškeré požadované dokumenty nebo informace 

 
a nepověří těmito úkoly třetí stranu (včetně partnerských organizací) ani jí je nezadá na 
základě subdodavatelské smlouvy. 
 
41.2  Interní rozdělení úloh a povinností 
 
nepoužije se 

 
41.3 Vnitřní ujednání mezi příjemci – Dohoda o konsorciu 
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nepoužije se 
 
41.4 Vztah s příjemci doplňkových grantů – Dohoda o spolupráci  
 
nepoužije se 
 
41.5 Vztah s partnery ze společné akce – Dohoda o koordinaci 
  
nepoužije se 
 
 
KAPITOLA 6  ZAMÍTNUTÍ NÁKLADŮ – SNÍŽENÍ GRANTU – INKASO – SANKCE 

– ODŠKODNĚNÍ – POZASTAVENÍ – UKONČENÍ – VYŠŠÍ MOC  
 
ODDÍL 1 ZAMÍTNUTÍ NÁKLADŮ – SNÍŽENÍ GRANTU – INKASO – SANKCE 
 
 
ČLÁNEK 42 – ZAMÍTNUTÍ NEZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ 
 
42.1 Podmínky  
 
Agentura zamítne – v okamžiku průběžné platby, platby zůstatku nebo později – veškeré 
nezpůsobilé náklady (viz článek 6), zejména v návaznosti na kontroly, přezkumy, audity či 
šetření (viz článek 22). 
 
Náklady lze zamítnout také na základě rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant (viz 
článek 22.5.2).  
 
42.2 Zamítnutí nezpůsobilých nákladů – Výpočet – Postup 
 
Nezpůsobilé náklady budou zamítnuty v plné výši. 
 
Jestliže po zamítnutí nákladů nedojde k inkasu (viz článek 44), agentura 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 po zamítnutí nákladů dojde k inkasu, zahájí agentura dopisem s předběžnými 
informacemi podle článku 44 řízení o sporných otázkách.   
 
42.3 Důsledky 
 
Pokud agentura zamítne náklady v okamžiku průběžné platby nebo platby zůstatku, odečte 
je od celkových způsobilých nákladů vykázaných za akci v pravidelném nebo závěrečném 
souhrnném finančním výkazu (viz články 20.3 a 20.4). Poté vypočítá výši průběžné platby 
nebo platby zůstatku, jak je uvedeno v článku 21.3, resp. 21.4. 
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Pokud agentura – po provedení průběžné platby, ale před platbou zůstatku – zamítne 
náklady vykázané v pravidelném souhrnném finančním výkazu, odečte je od celkových 
způsobilých nákladů vykázaných za akci v následujícím pravidelném souhrnném finančním 
výkazu či v závěrečném souhrnném finančním výkazu. Poté vypočítá výši průběžné platby 
nebo platby zůstatku, jak je uvedeno v článku 21.3, resp. 21.4.  
 
Pokud agentura zamítne náklady po provedení platby zůstatku, odečte zamítnutou částku od 
celkových způsobilých nákladů vykázaných v závěrečném souhrnném finančním výkazu. 
Poté vypočítá upravenou konečnou výši grantu, jak je uvedeno v článku 5.4.  
 
 
ČLÁNEK 43 – SNÍŽENÍ GRANTU 
 
43.1 Podmínky 
 
Agentura může – při platbě zůstatku nebo později – snížit maximální výši grantu (viz 
článek 5.1), jestliže: 
 

a) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 
jeho jménem) se dopustil: 

 
i) závažných chyb, nesrovnalostí nebo podvodu; 

 
ii) závažného porušení povinností v rámci této dohody nebo při řízení o udělení 

grantu (včetně nesprávného provádění akcí, předložení nepravdivých 
informací, nepředložení požadovaných informací či porušení etických zásad) 
nebo 

 
b) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 

jeho jménem) se dopustil – v souvislosti s jinými granty EU nebo Euratomu, jež mu 
byly uděleny za podobných podmínek – systémových nebo opakovaných chyb, 
nesrovnalostí, podvodu nebo závažného porušení povinností s významným dopadem 
na tento grant (rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant; viz článek 22.5.2). 

 
43.2 Snížení grantu – Výpočet – Postup 
 
Snížení grantu bude úměrné závažnosti chyb, nesrovnalostí, podvodu nebo porušení 
povinností.  
 
Před snížením grantu agentura zašle příjemci oficiální „dopis s předběžnými informacemi“, 
v němž:  
 

– jej informuje o svém úmyslu snížit grant, o částce, o kterou hodlá grant snížit, a 
důvodech pro toto snížení a 
 

– vyzve jej, aby do 30 dnů od obdržení oznámení předložil připomínky.  
 
Pokud agentura neobdrží připomínky či se rozhodne snížení uskutečnit i přes připomínky, jež 
obdržela, oficiálně potvrdí snížení (a případně oznámí splatné částky; viz článek 21). 
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43.3 Důsledky  
 
Jestliže agentura sníží grant při platbě zůstatku, vypočítá sníženou výši grantu na akci a poté 
určí částku splatnou jako zůstatek (viz články 5.3.4 a 21.4). 
 
Pokud agentura sníží grant po provedení platby zůstatku, vypočítá upravenou konečnou 
výši grantu (viz článek 5.4). Je-li upravená konečná výše grantu nižší než konečná výše 
grantu, agentura vyinkasuje příslušný rozdíl (viz článek 44).  
 
 
ČLÁNEK 44 – INKASO NEOPRÁVNĚNĚ VYPLACENÝCH ČÁSTEK  
 
44.1 Inkasovaná částka – Výpočet – Postup 
 
Agentura bude – při platbě zůstatku nebo později – žádat vrácení všech částek, jež byly 
vyplaceny, avšak podle dohody nejsou splatné.  
 
44.1.1 Inkaso po ukončení účasti příjemce 
 
nepoužije se 
 
44.1.2 Inkaso při platbě zůstatku 
 
Při platbě zůstatku formou inkasa (viz článek 21.4) agentura zašle příjemci oficiální „dopis s 
předběžnými informacemi“, v němž:  
 

– jej informuje o svém úmyslu inkasovat finanční prostředky, o částce splatné jako 
zůstatek a důvodech pro inkaso,  
 

– uvede, že hodlá odečíst inkasovanou částku od částky zadržené ve prospěch záručního 
fondu, a 
 

– vyzve jej, aby do 30 dnů od obdržení oznámení předložil připomínky.  
 
Pokud agentura neobdrží připomínky či se rozhodne inkasovat příslušnou částku i přes 
připomínky, jež obdržela, potvrdí inkaso (a zároveň oznámí splatné částky; viz článek 21.5) 
a: 
 

– uhradí rozdíl mezi inkasovanou částkou a částkou zadrženou ve prospěch záručního 
fondu, pokud je tento rozdíl kladný, nebo 

 
– oficiálně příjemci sdělí ve výzvě k úhradě rozdíl mezi inkasovanou částkou a částkou 

zadrženou ve prospěch záručního fondu, pokud je tento rozdíl záporný. Ve výzvě 
budou upřesněny rovněž podmínky a datum platby.  

 
Není-li platba provedena do data uvedeného ve výzvě k úhradě, agentura nebo Komise 
inkasuje příslušnou částku:  
  



Grantová dohoda č.: [číslo] [zkratka] [identifikátor výzvy] 
 
H2020 Vzorové grantové dohody – Grantová dohoda s jedním příjemcem pro program Marie Curie-Skłodowska 

– COFUND (MGA MSCA-COFUND – Mono) – v4.0 – 27.2.2017 

 
59 

a) jejím započtením – bez souhlasu příjemce – proti částkám splatným ve prospěch 
příjemce ze strany agentury, Komise nebo jiné výkonné agentury (z rozpočtu EU nebo 
Euratomu). 

 
Ve výjimečných případech může agentura nebo Komise v rámci ochrany finančních 
zájmů EU započtení provést před datem platby uvedeným ve výzvě k úhradě; 
 

b) čerpáním prostředků ze záručního fondu. Agentura nebo Komise zašle příjemci 
oficiální výzvu k úhradě jménem záručního fondu a příslušnou částku získá: 
 

i) nepoužije se; 
 

ii) podáním žaloby (viz článek 57) nebo přijetím vykonatelného rozhodnutí 
podle článku 299 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a čl. 79 odst. 2 
finančního nařízení č. 966/2012. 

 
Jestliže není platba provedena do data uvedeného ve výzvě k úhradě, zvýší se inkasovaná 
částka (viz výše) o úroky z prodlení vypočítané podle sazby stanovené v článku 21.11, a to 
ode dne, který následuje po datu platby uvedeném ve výzvě k úhradě, do data (včetně), kdy je 
příslušná částka agentuře nebo Komisi v plné výši splacena. 
 
Částečné platby budou použity nejprve k pokrytí výloh, poplatků a úroků z prodlení a poté ke 
splácení jistiny. 
 
Bankovní poplatky účtované v souvislosti s inkasem uhradí příjemce, neuplatní-li se směrnice 
2007/64/ES. 
 
44.1.3 Inkaso po provedení platby zůstatku  
 
Pokud je upravená konečná výše grantu (viz článek 5.4) nižší než konečná výše grantu, musí 
příjemce tento rozdíl agentuře uhradit. 
 
Agentura zašle příjemci oficiální dopis s předběžnými informacemi, v němž: 
 

– jej informuje o svém úmyslu inkasovat finanční prostředky, o splatné částce a 
důvodech pro toto inkaso a 
 

– vyzve jej, aby do 30 dnů od obdržení oznámení předložil připomínky.  
 
Pokud agentura neobdrží připomínky či se rozhodne inkasovat příslušnou částku i přes 
připomínky, jež obdržela, potvrdí inkasovanou částku a příjemci zašle oficiální výzvu 
k úhradě. Ve výzvě budou upřesněny rovněž podmínky a datum platby.  
 
Není-li platba provedena do data uvedeného ve výzvě k úhradě, agentura nebo Komise 
inkasuje příslušnou částku:  
  

a) jejím započtením – bez souhlasu příjemce – proti částkám splatným ve prospěch 
příjemce ze strany agentury, Komise nebo jiné výkonné agentury (z rozpočtu EU nebo 
Euratomu). 
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Ve výjimečných případech může agentura nebo Komise v rámci ochrany finančních 
zájmů EU započtení provést před datem platby uvedeným ve výzvě k úhradě; 
 

b) čerpáním prostředků ze záručního fondu. Agentura nebo Komise zašle příjemci 
oficiální výzvu k úhradě jménem záručního fondu a příslušnou částku získá: 
  

i) nepoužije se; 
 

ii) podáním žaloby (viz článek 57) nebo přijetím vykonatelného 
rozhodnutí podle článku 299 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 
a čl. 79 odst. 2 finančního nařízení č. 966/2012. 

 
Jestliže není platba provedena do data uvedeného ve výzvě k úhradě, zvýší se inkasovaná 
částka (viz výše) o úroky z prodlení vypočítané podle sazby stanovené v článku 21.11, a to 
ode dne, který následuje po datu platby uvedeném ve výzvě k úhradě, do data (včetně), kdy je 
příslušná částka agentuře nebo Komisi v plné výši splacena. 
 
Částečné platby budou použity nejprve k pokrytí výloh, poplatků a úroků z prodlení a poté ke 
splácení jistiny. 
 
Bankovní poplatky účtované v souvislosti s inkasem uhradí příjemce, neuplatní-li se směrnice 
2007/64/ES. 
 
ČLÁNEK 45 – SPRÁVNÍ SANKCE 
 
Kromě smluvních opatření může agentura nebo Komise uložit správní sankce podle 
článku 106 a čl. 131 odst. 4 finančního nařízení č. 966/2012 (např. vyloučit příjemce 
z budoucích veřejných zakázek, grantů, cen nebo smluv o poskytování odborných služeb, 
případně uložit finanční pokutu). 
 
 
ODDÍL 2 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
 
ČLÁNEK 46 – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY  
 
46.1 Odpovědnost agentury 
 
Agentura nenese odpovědnost za škody způsobené příjemci (nebo třetím stranám) v důsledku 
provádění dohody, včetně případů hrubé nedbalosti. 
 
Agentura nenese odpovědnost za škody způsobené v důsledku provádění dohody příjemcem 
či třetími stranami podílejícími se na akci. 
   
46.2 Odpovědnost příjemce 
 
S výjimkou případů vyšší moci (viz článek 51) musí příjemce agentuře nahradit jakoukoli 
škodu, jež jí byla způsobena v důsledku provádění akce nebo kvůli tomu, že provedení akce 
neproběhlo plně v souladu s dohodou.  
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ODDÍL 3 POZASTAVENÍ A UKONČENÍ 
 
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) nebyly předloženy technické nebo finanční zprávy nebo tyto zprávy nejsou úplné či 
jsou třeba doplňující informace nebo 
 

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

 
47.2 Postup 
 
Agentura příjemci oficiálně oznámí 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 technickými či finančními zprávami (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 platby, pokud: 
 

a) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 
jeho jménem) se dopustil nebo je podezřelý, že se dopustil: 

 
i) závažných chyb, nesrovnalostí nebo podvodu nebo 
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ii) závažného porušení povinností v rámci této dohody nebo při řízení o udělení 
grantu (včetně nesprávného provádění akce, předložení nepravdivých 
informací, nepředložení požadovaných informací či porušení etických zásad) 
nebo 

 
b) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 

jeho jménem) se dopustil – v rámci jiných grantů EU nebo Euratomu, jež mu byly 
uděleny za podobných podmínek – systémových nebo opakovaných chyb, 
nesrovnalostí, podvodu nebo závažného porušení povinností s významným dopadem 
na tento grant (rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant; viz článek 22.5.2).  

 
Je-li pozastavena platba zůstatku, bude se platba nebo inkaso dotyčné částky – jakmile bude 
pozastavení zrušeno – považovat za platbu zůstatku, kterou se akce uzavírá. 
 
48.2 Postup 
 
Před pozastavením plateb agentura oficiálně uvědomí příjemce, přičemž:  
 

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

– 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. 
 
Během pozastavení nesmí pravidelná zpráva / pravidelné zprávy za jednotlivá vykazovaná 
období kromě posledního (viz článek 20.3) obsahovat finanční výkazy. Příjemce je zahrne do 
příští pravidelné zprávy poté, co je pozastavení zrušeno, nebo – není-li pozastavení zrušeno 
před dokončením akce – do poslední pravidelné zprávy. 
 
Příjemce může pozastavit provádění akce (viz článek 49.1) nebo ukončit dohodu (viz 
články 50.1 a 50.2). 
 
 
ČLÁNEK 49 – POZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ AKCE  
 
49.1 Pozastavení provádění akce ze strany příjemce 
 
49.1.1 Podmínky  
 
Příjemce může pozastavit provádění akce nebo jakékoli její části, pokud je provádění 
znemožněno nebo nepřiměřeně ztíženo výjimečnými okolnostmi, zejména vyšší mocí (viz 
článek 51).  
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49.1.2 Postup 
 
Příjemce musí pozastavení okamžitě oficiálně oznámit agentuře (viz článek 52) a uvést: 
 

– důvody pro toto pozastavení,  
 

– předpokládané datum opětovného zahájení provádění akce. 
 
Pozastavení nabude účinnosti ke dni, kdy agentura obdrží příslušné oznámení. 
 
Jakmile okolnosti dovolí opětovně zahájit provádění akce, musí to příjemce okamžitě 
oficiálně oznámit agentuře a – pokud nedošlo k ukončení dohody (viz článek 50) – požádat o 
její změnu s cílem stanovit datum opětovného zahájení akce, prodloužit trvání akce a provést 
další změny nutné k přizpůsobení akce nové situaci (viz článek 55). 
 
Pozastavení se zruší s účinností od data opětovného zahájení akce stanoveného v rámci 
změny dohody. Toto datum může předcházet dni, kdy změna vstoupí v platnost.  
 
Náklady vzniklé během pozastavení provádění akce nejsou způsobilé (viz článek 6).  
 
49.2 Pozastavení provádění akce ze strany agentury 
 
49.2.1 Podmínky 
 
Agentura může pozastavit provádění akce nebo jakékoli její části, pokud: 
 

a) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 
jeho jménem) se dopustil nebo je podezřelý, že se dopustil: 

 
i) závažných chyb, nesrovnalostí nebo podvodu nebo 

 
ii) závažného porušení povinností v rámci této dohody nebo při řízení o udělení 

grantu (včetně nesprávného provádění akce, předložení nepravdivých 
informací, nepředložení požadovaných informací či porušení etických zásad); 

 
b) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 

jeho jménem) se dopustil – v rámci jiných grantů EU nebo Euratomu, jež mu byly 
uděleny za podobných podmínek – systémových nebo opakovaných chyb, 
nesrovnalostí, podvodu nebo závažného porušení povinností s významným dopadem 
na tento grant (rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant; viz článek 22.5.2); 
nebo  
 

c) má se za to, že akce ztratila svůj vědecký nebo technický význam. 
 

49.2.2 Postup 
 
Před pozastavením provádění akce agentura oficiálně uvědomí příjemce, přičemž: 
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– jej informuje o svém úmyslu pozastavit provádění akce a důvodech pro toto 
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 akce. V opačném případě oficiálně 
oznámí, že k pozastavení nedojde.  
 
Pozastavení nabude účinnosti pět dní po doručení tohoto potvrzení příjemci (nebo 
k pozdějšímu datu upřesněnému v potvrzení). 
 
Pozastavení se zruší, jsou-li splněny podmínky pro opětovné zahájení provádění akce.  
 
Příjemce bude o zrušení pozastavení oficiálně uvědomen a dohoda se v případě, že nebyla 
dosud ukončena (viz článek 50), změní s cílem stanovit datum opětovného zahájení akce, 
prodloužit trvání akce a provést další změny nutné k přizpůsobení akce nové situaci (viz 
článek 55). 
 
Pozastavení se zruší s účinností od data opětovného zahájení akce stanoveného v rámci změny 
dohody. Toto datum může předcházet dni, kdy změna vstoupí v platnost.  
 
Náklady vzniklé během pozastavení provádění akce nejsou způsobilé (viz článek 6). 
 
Příjemce nemůže kvůli pozastavení akce ze strany agentury požadovat odškodnění (viz 
článek 46). 
 
Pozastavením provádění akce není dotčeno právo agentury ukončit dohodu (viz článek 50), 
snížit grant nebo inkasovat neoprávněně vyplacené částky (viz články 43 a 44). 
 
 
ČLÁNEK 50 – UKONČENÍ DOHODY 
 
50.1 Ukončení dohody ze strany příjemce  
 
50.1.1 Podmínky a postup 
 
Příjemce může dohodu ukončit. 
 
Příjemce musí ukončení oficiálně oznámit agentuře (viz článek 52) a uvést: 
 

– důvody pro ukončení dohody a  
 

– datum, kdy ukončení nabude účinnosti. Toto datum musí následovat po datu 
oznámení. 

 
Pokud nejsou uvedeny žádné důvody nebo pokud se agentura domnívá, že uvedené důvody 
nejsou k ukončení dostatečné, bude se mít za to, že dohoda „nebyla ukončena řádným 
způsobem“. 



Grantová dohoda č.: [číslo] [zkratka] [identifikátor výzvy] 
 
H2020 Vzorové grantové dohody – Grantová dohoda s jedním příjemcem pro program Marie Curie-Skłodowska 

– COFUND (MGA MSCA-COFUND – Mono) – v4.0 – 27.2.2017 

 
65 

 
Ukončení dohody nabude účinnosti ke dni stanovenému v oznámení. 
 
50.1.2 Důsledky 
 
Příjemce musí – do 60 dnů ode dne, kdy ukončení dohody nabylo účinnosti – předložit: 
 

i) pravidelnou zprávu (za dobu od začátku započatého vykazovaného období do 
ukončení dohody; viz článek 20.3) a 
 

ii) závěrečnou zprávu (viz článek 20.4). 
 

Pokud agentura tyto zprávy neobdrží v dané lhůtě (viz výše), zohlední se pouze náklady, jež 
jsou zahrnuty ve schválené pravidelné zprávě. 
 
Agentura vypočítá na základě předložených zpráv konečnou výši grantu (viz článek 5.3) a 
zůstatek (viz článek 21.4). Způsobilé jsou pouze náklady vzniklé do ukončení dohody (viz 
článek 6). Náklady související se zakázkami, jež se mají provést po ukončení dohody, nejsou 
způsobilé. 
 
Není-li dohoda ukončena řádným způsobem, může dojít ke snížení grantu (viz článek 43). 
 
Povinnosti příjemce (zejména články 20, 22, 23, oddíl 3 kapitoly 4, články 36, 37, 38, 40, 42, 
43 a 44) zůstávají po ukončení dohody v platnosti.  
 
50.2 Ukončení účasti jednoho či více příjemců ze strany příjemců 
 
nepoužije se 
 
50.3 Ukončení dohody ze strany agentury 
 
50.3.1 Podmínky 
 
Agentura může ukončit dohodu, pokud: 

 
a) nepoužije se; 
 
b) změna právního, finančního, technického, organizačního nebo vlastnického postavení 

příjemce (nebo postavení partnerské organizace provádějící program) by mohla mít 
významný dopad na provádění akce či včasnost jejího provedení nebo by mohla 
zpochybnit rozhodnutí o udělení grantu; 

 
c) nepoužije se;  
  
d) provádění akce brání vyšší moc (viz článek 51) nebo je příjemce pozastaví (viz 

článek 49.1) a: 
 

i) opětovné zahájení akce není možné nebo 
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ii) nezbytné změny dohody by zpochybnily rozhodnutí o udělení grantu nebo 
porušily zásadu rovného zacházení s žadateli; 

 
e) na příjemce byl vyhlášen konkurz, je v likvidaci, jeho podnikání podléhá soudní 

správě, je ve vyrovnacím řízení, přerušil podnikatelskou činnost nebo je předmětem 
jakéhokoli podobného řízení či postupů podle vnitrostátního práva; 

 
f) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 

jeho jménem) byl shledán vinným z profesního pochybení, které bylo prokázáno 
jakýmikoli prostředky; 

 
g) příjemce nedodržuje platné vnitrostátní daňové právní předpisy a právní předpisy o 

sociálním zabezpečení;  
 

h) akce ztratila svůj vědecký nebo technický význam; 
 

i) nepoužije se; 
 

j) nepoužije se; 
 
k) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 

jeho jménem) se dopustil podvodu, korupce, zločinného spolčení, praní peněz nebo 
jiného protiprávního jednání; 

 
l) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 

jeho jménem) se dopustil: 
 

i) závažných chyb, nesrovnalostí nebo podvodu nebo  
 

ii) závažného porušení povinností v rámci této dohody nebo při řízení o 
udělení grantu (včetně nesprávného provádění akce, předložení 
nepravdivých informací, nepředložení požadovaných informací či porušení 
etických zásad); 

 
m) příjemce (nebo fyzická osoba, která je oprávněna jej zastupovat nebo činit rozhodnutí 

jeho jménem) se dopustil – v rámci jiných grantů EU nebo Euratomu, jež mu byly 
uděleny za podobných podmínek – systémových nebo opakovaných chyb, 
nesrovnalostí, podvodu nebo závažného porušení povinností s významným dopadem 
na tento grant (rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant; viz článek 22.5.2); 
 

n) příjemce ani na konkrétní výzvu agentury nepožádal o změnu dohody s cílem ukončit 
účast partnerské organizace provádějící program, která se nachází v některé ze situací 
popsaných v písmenech e), f), g), k), l) nebo m), a přerozdělit její úkoly. 

 
50.3.2  Postup  
 
Před ukončením dohody agentura oficiálně uvědomí příjemce, přičemž:  
 

– jej informuje o svém úmyslu ukončit dohodu a o důvodech pro toto ukončení a 
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– vyzve jej, aby do 30 dnů od obdržení oznámení předložil připomínky a – v případě 

písm. l) bodu ii) uvedeného výše – informoval agenturu o opatřeních ke splnění 
povinností podle dohody. 

 
Pokud agentura neobdrží připomínky či se rozhodne dohodu ukončit i přes připomínky, jež 
obdržela, oficiálně příjemci potvrdí ukončení a datum, kdy toto ukončení nabude účinnosti. V 
opačném případě oficiálně oznámí, že k ukončení nedojde.  
 
Ukončení nabude účinnosti: 
 

– v případě ukončení podle písmen b), e), g), h) a písm. l) bodu ii): ke dni stanovenému 
v potvrzení (viz výše), 
 

– v případě ukončení podle písmen d), f), k), písm. l) bodu i) a písmene m): prvním 
dnem po doručení potvrzení příjemci. 

 
50.3.3 Důsledky  

 
Příjemce musí – do 60 dnů ode dne, kdy ukončení dohody nabylo účinnosti – předložit: 
 

i) pravidelnou zprávu (za dobu od začátku posledního započatého vykazovaného 
období do ukončení dohody; viz článek 20.3) a 

 
ii) závěrečnou zprávu (viz článek 20.4). 

 
Pokud je dohoda ukončena kvůli porušení povinnosti předkládat zprávy (viz článek 20.8 a 
čl. 50.3.1 písm. l)), nesmí příjemce po ukončení předložit žádné zprávy. 
 
Pokud agentura zprávy neobdrží v dané lhůtě (viz výše), zohlední se pouze náklady, jež jsou 
zahrnuty ve schválené pravidelné zprávě. 

 
Agentura vypočítá na základě předložených zpráv konečnou výši grantu (viz článek 5.3) a 
zůstatek (viz článek 21.4). Způsobilé jsou pouze náklady vzniklé do data, kdy ukončení 
dohody nabylo účinnosti (viz článek 6). Náklady související se zakázkami, jež se mají provést 
po ukončení dohody, nejsou způsobilé. 
 
Tímto není dotčeno právo agentury snížit grant (viz článek 43) nebo uložit správní sankce 
(článek 45).  

 
Příjemce není oprávněn kvůli ukončení dohody ze strany agentury požadovat odškodnění (viz 
článek 46). 

 
Povinnosti příjemce (zejména články 20, 22, 23, oddíl 3 kapitoly 4, články 36, 37, 38, 40, 42, 
43 a 44) zůstávají po ukončení dohody v platnosti.  

 
 

ODDÍL 4 VYŠŠÍ MOC 
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ČLÁNEK 51 – VYŠŠÍ MOC  
 
„Vyšší mocí“ se rozumí jakákoli situace nebo událost, která: 
 

– brání některé ze stran ve splnění jejích povinností podle dohody,  
 

– byla nepředvídatelná a výjimečná a mimo kontrolu stran, 
 

– nebyla způsobena chybou nebo nedbalostí stran dohody (nebo třetích stran 
podílejících se na akci) a 
 

– ukáže se jako nevyhnutelná navzdory vynaložení veškeré řádné péče.  
 
Na vyšší moc se nelze odvolávat v případě: 
 

– selhání při poskytování služby a vad či pozdního dodání vybavení nebo materiálu, 
k nimž nedojde přímo v důsledku příslušného případu vyšší moci, 
 

– pracovních sporů či stávek,  
 

– finančních potíží. 
 

Jakýkoli případ vyšší moci je třeba neprodleně oficiálně oznámit druhé straně a uvést povahu, 
pravděpodobné trvání a předpokládané důsledky dané situace. 
 
Strany musí okamžitě učinit všechny nezbytné kroky k omezení škod způsobených vyšší mocí 
a vynaložit veškeré úsilí, aby bylo možné provádění akce co nejdříve obnovit. 
 
Nelze mít za to, že strana, které vyšší moc brání v plnění jejích povinností podle dohody, tyto 
povinnosti porušuje.  
 
 
KAPITOLA 7  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
ČLÁNEK 52 – KOMUNIKACE MEZI STRANAMI 
 
52.1 Forma a způsoby komunikace  
 
Komunikace v rámci dohody (informace, žádosti, podání, „oficiální oznámení“ atd.) musí: 
 

– mít písemnou formu,  
 

– uvádět číslo dohody. 
 

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím účastnického portálu – elektronického systému 
pro výměnu informací – a využívají se při ní formuláře a vzory, jež jsou v tomto systému k 
dispozici.  
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Pokud – po platbě zůstatku – agentura konstatuje, že oficiální oznámení nebylo otevřeno, 
zašle druhé oficiální oznámení doporučeně s dodejkou (dále jen „oficiální oznámení v tištěné 
podobě“). Lhůty se vypočítávají od data druhého oznámení. 
 
Sdělení musí v elektronickém systému pro výměnu informací zadávat osoby, jež k tomu mají 
podle podmínek používání účastnického portálu oprávnění. Za účelem jmenování 
oprávněných osob musí příjemce před podepsáním této dohody sdělit jméno „pověřeného 
zástupce právního subjektu“. Úloha a úkoly pověřeného zástupce právního subjektu jsou 
stanoveny v jeho jmenovací listině (viz podmínky používání účastnického portálu). 
 
V případě dočasné nedostupnosti elektronického systému pro výměnu informací budou 
k dispozici pokyny na internetových stránkách agentury a Komise. 
 
52.2 Datum sdělení  
 
Má se za to, že sdělení je učiněno v okamžiku, kdy je odesláno zasílající stranou (tj. v den a 
hodinu, kdy je zasláno prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací). 
 
Má se za to, že oficiální oznámení zaslané prostřednictvím elektronického systému pro 
výměnu informací je učiněno v okamžiku, kdy jej obdrží přijímající strana (tj. v den a hodinu 
přijetí oznámení přijímající stranou podle časového razítka). Oficiální oznámení, jež nebylo 
přijato do 10 dnů od odeslání, se považuje za přijaté.  
 
Má se za to, že oficiální oznámení v tištěné podobě zaslané doporučeně s dodejkou (pouze 
po platbě zůstatku) je učiněno: 
 

– v den doručení zaznamenaný poskytovatelem poštovních služeb nebo 
  

– v den, kdy uplyne lhůta pro vyzvednutí zásilky na poště. 
 
V případě dočasné nedostupnosti elektronického systému pro výměnu informací nelze mít za 
to, že zasílající strana porušuje svou povinnost zaslat v určité lhůtě sdělení. 
 
52.3 Adresy pro komunikaci 
 
Pro přístup do elektronického systému pro výměnu informací je třeba použít tuto adresu 
URL: 
 

[adresa URL] 
 
Agentura příjemci předem oficiálně oznámí jakékoli změny této adresy URL. 
 
Oficiální oznámení v tištěné podobě (pouze po platbě zůstatku) určená agentuře je třeba 
zasílat na oficiální poštovní adresu uvedenou na internetových stránkách agentury. 
 
Oficiální oznámení v tištěné podobě (pouze po platbě zůstatku) určená příjemci je třeba 
zasílat na jeho oficiální adresu uvedenou v registru příjemců na účastnickém portálu.  
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ČLÁNEK 53 – VÝKLAD DOHODY  
 
53.1 Přednost podmínek před přílohami 
 
Ustanovení podmínek dohody jsou nadřazena ustanovením jejích příloh. 
 
Příloha 2 je nadřazena příloze 1. 
 
53.2 Výsady a imunity  
 
[VARIANTA 1 pro všechny mezinárodní organizace: Žádné ustanovení této dohody nelze 
vykládat jako vzdání se jakýchkoli výsad nebo imunit udělených příjemci na základě 
ustavujících dokumentů nebo mezinárodního práva.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
 
ČLÁNEK 54 – VÝPOČET LHŮT, DAT A TERMÍNŮ  
 
V souladu s nařízením č. 1182/7122 se lhůty vyjádřené ve dnech, měsících nebo letech počítají 
od chvíle, kdy dojde ke spouštěcímu momentu.  
 
Den, během něhož dojde ke spouštěcímu momentu, se do dané lhůty nezahrnuje. 
  
ČLÁNEK 55 – ZMĚNY DOHODY  
 
55.1 Podmínky 
 
Dohodu lze změnit, pokud provedené změny nezpochybní rozhodnutí o udělení grantu nebo 
neporuší zásadu rovného zacházení s žadateli.  
 
O změnu může požádat kterákoli ze stran. 
 
55.2 Postup 
 
Strana, jež žádá o změnu, musí předložit žádost o změnu podepsanou v elektronickém 
systému pro výměnu informací (viz článek 52). 
 
Žádost o změnu musí obsahovat: 
 

– důvody pro provedení změny, 
 

– příslušné podklady. 
 
Agentura si může vyžádat doplňující informace. 
 

                                                 
22  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data 

a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1). 
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Pokud strana, jež obdrží žádost, se změnou souhlasí, musí ji podepsat v elektronickém 
systému pro výměnu informací do 45 dnů od obdržení oznámení (nebo doplňujících 
informací, jež si agentura vyžádala). Pokud nesouhlasí, musí ve stejné lhůtě oficiálně oznámit 
svůj nesouhlas. Lhůtu lze prodloužit, je-li to nutné za účelem vyhodnocení žádosti. Není-li 
oznámení doručeno ve stanovené lhůtě, má se za to, že žádost byla zamítnuta.  
 
Změna vstupuje v platnost ke dni, kdy ji podepíše přijímající strana.  

 
Změna nabude účinnosti ke dni, na němž se strany dohodnou, nebo – v případě, že takový 
den nestanoví – ke dni, kdy změna vstoupí v platnost.  

 
ČLÁNEK 56 – PŘISTOUPENÍ K DOHODĚ 
 
nepoužije se 
 
 
ČLÁNEK 57 – ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ  
 
57.1 Rozhodné právo 
 
[základní VARIANTA 1: Dohoda se řídí platnými právními předpisy EU a v případě potřeby 
právními předpisy Belgie.]  
 
[VARIANTA 2 pro mezinárodní organizace, které neakceptují použití příslušných právních 
předpisů: nepoužije se] 
 
[VARIANTA pro mezinárodní organizace, které akceptují použití právních předpisů, ale ne 
standardních právních předpisů (EU nebo Belgie): Dohoda se řídí [platnými právními 
předpisy EU] [a v případě potřeby] [právními předpisy [Belgie][[název dalšího členského 
státu nebo státu ESVO]]] [, případně][obecnými zásadami práva mezinárodních organizací a 
pravidly obecného mezinárodního práva].] 
 
57.2 Řešení sporů 
 
[základní VARIANTA 1: Nelze-li spor týkající se výkladu, používání nebo platnosti dohody 
vyřešit smírnou cestou, má výlučnou pravomoc k řešení takových sporů Tribunál nebo – v 
případě odvolání – Soudní dvůr Evropské unie. Příslušné žaloby je třeba podávat v souladu s 
článkem 272 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).] 
 
[VARIANTA 2, je-li příjemce ze země mimo EU (kromě příjemců usazených v přidružené 
zemi s dohodou o přidružení k programu Horizont 2020, která stanoví výlučnou pravomoc 
Evropského soudního dvora): Nelze-li spor týkající se výkladu, používání nebo platnosti 
dohody vyřešit smírnou cestou, mají výlučnou pravomoc k jeho řešení příslušné belgické 
soudy.] 
 
[VARIANTA 3, jež se použije v případě, že příjemcem je mezinárodní organizace: Spory 
týkající se výkladu, používání nebo platnosti dohody, jež nelze vyřešit smírnou cestou, budou 
předloženy k rozhodčímu řízení. Každá strana musí druhé straně oficiálně oznámit svůj záměr 
uchýlit se k rozhodčímu řízení a sdělit totožnost rozhodce. Použije se dobrovolný řád Stálého 
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rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení, jehož se účastní mezinárodní organizace a státy, platný 
ke dni, kdy vstoupí tato dohoda v platnost. Osobou oprávněnou ke jmenování bude po 
předložení písemné žádosti kterékoli ze stran generální tajemník Stálého rozhodčího soudu. 
Rozhodčí řízení se musí konat v Bruselu a budou vedena v anglickém jazyce. Rozhodčí nález 
bude závazný pro všechny strany a nebude proti němu možné podat opravný prostředek.] 
 
Pokud se spor týká správní sankce, započtení pohledávek nebo vykonatelného rozhodnutí 
podle článku 299 SFEU (viz články 44, 45 a 46), musí příjemce podat žalobu u Tribunálu 
nebo – v případě odvolání – u Soudního dvora Evropské unie v souladu s článkem 263 SFEU. 
V případě žalob týkajících se započtení pohledávek a vykonatelných rozhodnutí musí být 
žalována Komise (nikoli agentura). 
 
 
ČLÁNEK 58 – VSTUP DOHODY V PLATNOST  
 
Dohoda vstoupí v platnost v den jejího podpisu agenturou nebo příjemcem, podle toho, co 
nastane později.  

 
 
 
PODPISY 
  
Za příjemce                             Za agenturu 
 
[funkce/jméno/příjmení]                       [jméno/příjmení] 
[elektronický podpis]     [elektronický podpis]  
 
Vyhotoveno v [anglickém jazyce] Vyhotoveno v [anglickém jazyce] 
dne [elektronické časové razítko]  dne [elektronické časové razítko] 
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 formát tisku: 
A4

Náklady celkem
Sazba náhrad (v 

%)

Maximální 

příspěvek EU2
Maximální výše 

grantu3

Druh nákladů
4

Náklady na 

jednotku
5 Celkem a

6 Náklady na 

jednotku
5 Celkem b

6 c = a+b d e f

Zaměstnání

Stipendium v pevné 
výši

6 Celkem = náklady na jednotku x počet jednotek (osoboměsíců).

Jednotkové

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 6.

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

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

4 Druhy nákladů viz článek 5.

5 Podrobnosti týkající se nákladů na jednotku viz příloha 2a „Doplňující informace k předběžnému rozpočtu“.

A.1 Náklady na výzkumné pracovníky v 
programech příjemce

A.2 Náklady na finanční podporu na 
náklady na výzkumné pracovníky v 
programech partnerské organizace

Počet jednotek 
(osoboměsíce)

A.1 Náklady na 
výzkumné 

pracovníky v 
programech 

příjemce

A.2 Náklady na 
finanční podporu 

na náklady na 
výzkumné 

pracovníky v 
programech 
partnerské 
organizace

Jednotkové

VZOR – H2020 PŘÍLOHA 2 MSCA-COFUND – JEDEN PŘÍJEMCE

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET AKCE

Odhadované způsobilé1 náklady (podle rozpočtových kategorií) Příspěvek EU

A. Náklady na výzkumné pracovníky 
(příspěvek na zvýšené životní 

náklady)
B. Náklady na řízení
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PŘÍLOHA 2a 

 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘEDBĚŽNÉMU ROZPOČTU  

 
 Pokyny a poznámky pod čarou psané modře se v textu vygenerovaném IT systémem nezobrazí 

(jedná se pouze o interní pokyny).  
 U variant [uvedených v hranatých závorkách]: vhodnou variantu vybere IT systém. Nevybrané 

varianty se v textu automaticky nezobrazí.  
 U políček označených [šedou barvou v hranatých závorkách] (i pokud jsou součástí varianty 

popsané v předchozím bodě): příslušná data zadá IT systém. 
 

Jednotkové náklady Marie Curie-Skłodowska  

2. Jednotkové náklady MSCA-COFUND  

Náklady na výzkumné pracovníky (příspěvek na zvýšené životní náklady) 

Jednotky: měsíce, které výzkumní pracovníci věnovali vzdělávání v oblasti výzkumu („osoboměsíce“) 

Částka na jednotku23: viz příloha 2   

Odhadovaný počet jednotek: viz příloha 2 

Náklady na řízení 

Jednotky: měsíce, které výzkumní pracovníci věnovali vzdělávání v oblasti výzkumu („osoboměsíce“) 

Částka na jednotku24: viz příloha 2 

Odhadovaný počet jednotek: viz příloha 2  

 

                                                 
23  Tatáž částka pro všechny příjemce.  

Průměr vychází z částky příspěvku na zvýšené životní náklady uvedené v hlavním pracovním programu – 
MSCA platném v době výzvy. 

24  Tatáž částka pro všechny příjemce.  
Průměr vychází z částky nákladů na řízení uvedené v hlavním pracovním programu – MSCA platném v době 
výzvy. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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formát tisku: A4

Náklady 
celkem

Sazba 
náhrad (v %)

Maximální 
příspěvek EU

Požadovaný 
příspěvek 

EU

Druh nákladů
2

Náklady na 
jednotku3 Celkem a

4 Náklady na 
jednotku3 Celkem b

4 c = a+b d e f

Zaměstnání

Stipendium v pevné 
výši

5 Viz částka uvedená v čl. 15.1.1 písm. d).

6 Viz částka uvedená v čl. 15.1.1 písm. d).

vykázané náklady jsou způsobilé (viz článek 6),

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).

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 6.

2 Druhy nákladů viz článek 5.

3 Podrobnosti týkající se nákladů na jednotku viz příloha 2a „Doplňující informace k předběžnému rozpočtu“.

4 Celkem = náklady na jednotku x počet jednotek (osoboměsíců).

poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé,

A.1 Náklady na výzkumné 
pracovníky v programech 
příjemce
A.2 Náklady na finanční podporu 
na náklady na výzkumné 
pracovníky v programech 
partnerské organizace

Počet jednotek 
(osoboměsíce)

A.1 Náklady na 
výzkumné 

pracovníky v 
programech 

příjemce 

A.2 Náklady na 
finanční podporu na 
náklady na výzkumné 

pracovníky v 
programech 

partnerské organizace

Jednotkové Jednotkové

Potvrzení – výzkumní pracovníci s pracovní smlouvou: Potvrzuji, že celkové měsíční mzdové náklady na jednoho výzkumného pracovníka činí 

nejméně [5] EUR.
Potvrzení – výzkumní pracovníci se stipendiem v pevné výši: Potvrzuji, že celkové měsíční náklady na stipendium pro jednoho výzkumného pracovníka 

činí nejméně [6] EUR.

Příjemce tímto potvrzuje, že:

VZOR – H2020 PŘÍLOHA 4 MSCA-COFUND – JEDEN PŘÍJEMCE

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

Způsobilé1 náklady (podle rozpočtových kategorií) Příspěvek EU

A. Náklady na výzkumné 
pracovníky (příspěvek na 
zvýšené životní náklady)

B. Náklady na řízení

 


