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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 16.6 „Měna finančních výkazů a přepočet na eura“ 

umožňuje partnerům, kteří mají účty v jiné měně než v eurech, 
přepočítat veškeré své náklady na eura nezávisle na tom, v jaké 
měně vznikly (podobně projekty RP7). 

− Článek 17.2 „Předběžné financování – Výše platby – Částka 
zadržená ve prospěch záručního fondu“ dává konsorciu možnost 
obdržet předběžnou platbu dříve, konkrétně 10 dnů před 
zahájením akce. 

 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: 
− Čl. 5.2 bod A „Přímé osobní náklady“ lépe zohledňuje běžné 

účetní postupy partnerů a umožňuje jim vypočítat hodinovou 
sazbu nejen za celý účetní rok, ale i za měsíc.  

− Článek 16.3 „Pravidelné zprávy – Žádosti o průběžnou platbu“ – 
technická zpráva předkládaná koordinátorem musí obsahovat i 
komunikační činnost. 

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: 

− Začlenění variant pro akce PCP-PPI, zejména v článcích 4.2, 
5.2, 11, 13, 15, 16 a v přílohách 2, 3 a 5, a volitelných příloh 
6 a 7 pouze pro akce PCP/PPI 

− Čl. 5.2 bod A „Přímé osobní náklady“ 

− Čl. 5.2 bod A.2 „Osobní náklady na fyzické osoby pracující na 
základě přímého smluvního vztahu s příjemcem“ 

− Čl. 5.2 bod D.5 „Interně fakturované přímé náklady“ 

− Čl. 5.2 bod E „Nepřímé náklady“ 

− Nový článek 12a „Provádění úkolů v rámci akce mezinárodními 
partnery“ 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
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VZOROVÁ ZVLÁŠTNÍ DOHODA PRO PROGRAM HORIZONT 20201 
 (H2020 SGA — MULTI) 

 
 

 Tento vzor slouží pro akce, pro něž se obvykle používá vzorová obecná grantová dohoda (tj. akce 
RIA, IA a CSA), a pro akce, pro něž se používá vzorová grantová dohoda PCP-PPI (tj. akce PCP a PPI).  
Pro potřeby akcí v rámci programů ERANET, EJP, ERV, MSC a Nástroje pro MSP je třeba jej dále 
upravit.   

 
 

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

 Varianty pro akce RIA, IA a CSA a akce PCP/PPI jsou uvedeny v [modrých závorkách]. 
 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“ (partneři 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 příslušné údaje.  

 IT systém vygeneruje seznam zvolených variant a vložená data. 
 

 Přílohy: 
 Některé přílohy vychází ze vzorové obecné grantové dohody (viz příloha 3 – Přistoupení ke grantové 

dohodě, 3a – Prohlášení spojené osoby o společné a nerozdílné odpovědnosti, 5 – Vzor osvědčení o 
finančních výkazech a 6 – Vzor osvědčení o metodice), avšak byly přizpůsobeny konkrétním 
potřebám rámcové dohody o partnerství a zvláštní grantové dohody. 
Výraz „příjemce“ je v těchto přílohách nutné chápat jako „partner“. 

 
 

 
 

ZVLÁŠTNÍ DOHODA  
 

ČÍSLO [číslo] – [zkratka] 
 
Tuto „zvláštní dohodu“ mezi sebou uzavírají:  
 
na jedné straně 

                                                 
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). 

  

   

 

 

 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
GŘ / VÝKONNÁ AGENTURA 
 
[Ředitelství] 
[Oddělení][Ředitel] 
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[VARIANTA 1: Evropská unie (dále jen „EU“), zastoupená Evropskou komisí (dále jen 
„Komise“) 2,] 
 
[VARIANTA 2: Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“), 
zastoupené Evropskou komisí (dále jen „Komise“) 3,]  
 
[VARIANTA 3: [Výkonná agentura pro výzkum (REA)] [Výkonná agentura Evropské rady 
pro výzkum (ERCEA)] [Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)] [Výkonná agentura 
pro malé a střední podniky (EASME)] (dále jen „agentura“), na základě pravomocí, které 
na ni přenesla Evropská komise (dále jen „Komise“) 4,] 
 
pro účely podpisu této zvláštní dohody zastoupená/zastoupené [[funkce, [generální ředitelství, 
ředitelství, oddělení] [útvar]], [jméno a příjmení]5, 
 
a  
 
na druhé straně 
 
1. „koordinátor“: 
 
[úplný úřední název (zkrácený název)], se sídlem na adrese [úplná úřední adresa], 
[VARIANTA pro partnery, kteří mají DIČ: daňové identifikační číslo [daňové identifikační 
číslo]], [VARIANTA pro koordinátory, kteří nejsou financováni z prostředků EU: jakožto 
„partner, který není financován z prostředků EU“ (viz článek 7),] pro účely podpisu této 
zvláštní dohody zastoupený [funkce, jméno a příjmení], 
 
a další partneři uvedení níže, zastoupení pro účely podpisu zvláštní dohody koordinátorem 
(viz pověření v příloze 3 rámcové dohody o partnerství a článek 62 rámcové dohody o 
partnerství): 
 
2. [úplný úřední název (zkrácený název)], se sídlem na adrese [úplná úřední adresa], 
[VARIANTA pro partnery, kteří mají DIČ: daňové identifikační číslo [daňové identifikační 
číslo]], 
 
[VARIANTA pro partnery, kteří neprovádějí úkoly v rámci akce podle této zvláštní dohody: 
X. [úplný úřední název (zkrácený název)], se sídlem na adrese [úplná úřední adresa], 
[VARIANTA pro partnery, kteří mají DIČ: daňové identifikační číslo [daňové identifikační 
číslo]], jakožto „partner, který neprovádí úkoly v rámci akce“,] 
 
[VARIANTA pro partnery, kteří nejsou financováni z prostředků EU: X. [úplný úřední 
název (zkrácený název)], se sídlem na adrese [úplná úřední adresa], [VARIANTA pro 
partnery, kteří mají DIČ: daňové identifikační číslo [daňové identifikační číslo]], jakožto 
„partner, který není financován z prostředků EU“ (viz článek 7),]  
                                                 
2  Text psaný kurzívou představuje jednotlivé varianty, které lze v dohodě použít. 
3  Text psaný kurzívou představuje jednotlivé varianty, které lze v dohodě použít. 
4  Text psaný kurzívou představuje jednotlivé varianty, které lze v dohodě použít. 
5 Osoba zastupující Komisi/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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[tytéž údaje pro každého dalšího partnera] 
 
[VARIANTA, je-li partnerem Společné výzkumné středisko: a X. Společné výzkumné 
středisko, se sídlem na adrese [úplná úřední adresa], pokud podepíše správní ujednání (viz 
příloha 5)].   
 
Uzavřením zvláštní dohody [VARIANTA, je-li partnerem Společné výzkumné středisko: 
nebo správního ujednání] partneři přijímají grant a zavazují se, že zvláštní akci provedou na 
vlastní odpovědnost a v souladu se všemi podmínkami a povinnostmi stanovenými rámcovou 
dohodou o partnerství a touto zvláštní dohodou.  
 
Zvláštní dohodu tvoří: 
 
Podmínky 
 
Příloha 1       Popis akce  
 
Příloha 2     Předběžný rozpočet akce  
  
 2a Doplňující informace k předběžnému rozpočtu 
 
Příloha 3    Vzorové finanční výkazy 
 
Příloha 4 Vzor osvědčení o finančních výkazech  
 
Příloha 5 [VARIANTA 1, účastní-li se Společné výzkumné středisko: Správní ujednání] 

[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
[další VARIANTA pouze pro akce PCP/PPI: Příloha 6 Vzor prohlášení o závazku 

poskytnout finanční prostředky] 
 
[další VARIANTA pouze pro akce PCP/PPI: Příloha 7 Prohlášení o použití předchozí 

splátky předběžného financování] 
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KAPITOLA 1  OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT DOHODY  
 
Tato dohoda stanovuje práva a povinnosti, jakož i zvláštní podmínky, které se vztahují ke 
zvláštnímu grantu udělenému partnerům k provádění zvláštní akce na základě rámcové 
dohody o partnerství č. [číslo] [zkratka] (dále jen „rámcová dohoda o partnerství“). 
 
KAPITOLA 2  AKCE 
 
ČLÁNEK 2 – AKCE 
 
Zvláštní akce, jež má být provedena, je nazvána [název akce tučně] – [zkratka] (dále jen 
„akce“) a je popsána v příloze 1. 
 
[VARIANTA pro doplňkové granty, jsou-li stanovené v pracovním programu: Grant 
představuje „doplňkový grant“ [ke grantové dohodě uzavřené na základě výzvy k 
předkládání návrhů / grantovým dohodám uzavřeným na základě výzev k předkládání návrhů 
[identifikátor výzvy/výzev: H2020 – téma –]] [k níže uvedené doplňkové grantové dohodě č. / 
níže uvedeným doplňkovým grantovým dohodám č.: 
 

− [číslo] [zkratka] 
− [číslo] [zkratka]].] 

 
[VARIANTA pro společné akce (společná výzva vydaná spolu s třetí zemí nebo mezinárodní 
organizací): Akce představuje „společně financovanou akci“, která musí být koordinována 
se „společnou akcí“ s názvem [název akce třetí země nebo akce mezinárodní organizace], jež 
je popsána v příloze 1.] 
 
ČLÁNEK 3 – DOBA TRVÁNÍ A DATUM ZAHÁJENÍ AKCE 
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Doba trvání zvláštní akce je [počet] měsíců počínaje [základní VARIANTA 1: prvním dnem 
měsíce následujícího po vstupu zvláštní dohody v platnost (viz článek 21)] [VARIANTA 2, 
pokud to akce vyžaduje: datum]6 (dále jen „datum zahájení akce“).  
 
 
KAPITOLA 3  ZVLÁŠTNÍ GRANT 
 
ČLÁNEK 4 – VÝŠE GRANTU, FORMA GRANTU, SAZBA NÁHRAD A DRUHY 

NÁKLADŮ 
 
4.1 Maximální výše grantu  
 
„Maximální výše“ zvláštního grantu činí [částka (částka slovy)] EUR. 
 
4.2 Forma grantu, sazba náhrad a druhy nákladů 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Grant pokrývá [VARIANTA 1 pro akce v oblasti výzkumu a inovací (RIA) a koordinační a 
podpůrné akce (CSA): 100 % způsobilých nákladů na akci] [VARIANTA 2 pro inovativní 
akce (IA)7: 100 % způsobilých nákladů partnerů [a spojených osob], kteří/které jsou 
neziskovými právními subjekty8, a 70 % způsobilých nákladů partnerů [a spojených osob], 
kteří/které jsou výdělečnými právními subjekty] [VARIANTA 3 pro výjimečné případy, jsou-li 
uvedené v pracovním programu: [VARIANTA A pro RIA a CSA: [… %] způsobilých 
nákladů na akci][VARIANTA B pro IA: [… %] způsobilých nákladů partnerů [a spojených 
osob], kteří/které jsou neziskovými právními subjekty9, a [… %] způsobilých nákladů 
partnerů [a spojených osob], kteří/které jsou výdělečnými právními subjekty]] (viz článek 5) 
(dále jen „náhrada způsobilých nákladů“) (viz příloha 2). 
 
Odhadované způsobilé náklady na akci činí [částka (částka slovy)] EUR. 
 
Způsobilé náklady (viz článek 5) musí být vykázány níže uvedeným způsobem (dále jen 
„druhy nákladů“): 
 

                                                 
6 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). 

7  Definice viz čl. 2 odst. 1 bod 6 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): „inovativní akcí“ se rozumí akce spočívající především v činnostech přímo 
zaměřených na tvorbu plánů a uspořádání nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, 
postupů nebo služeb. Pro tyto účely mohou uvedené činnosti zahrnovat vývoj prototypů, zkoušení, 
demonstrační projekty, pilotní projekty, validaci výrobků ve velkém rozsahu a tržní replikace. 

8  Definice viz čl. 2 odst. 1 bod 14 nařízení o pravidlech účasti (EU) č. 1290/2013: „neziskovým právním 
subjektem“ se rozumí právní subjekt, který je na základě své právní formy neziskový nebo má zákonnou 
povinnost nerozdělovat zisk mezi akcionáře nebo jednotlivé členy. 

9  Definice viz čl. 2 odst. 1 bod 14 nařízení o pravidlech účasti (EU) č. 1290/2013: „neziskovým právním 
subjektem“ se rozumí právní subjekt, který je na základě své právní formy neziskový nebo má zákonnou 
povinnost nerozdělovat zisk mezi akcionáře nebo jednotlivé členy. 
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a) přímé osobní náklady [(kromě přímých osobních nákladů zahrnutých v jednotkových 
nákladech [/jednorázové částce] podle písmene f))]10:  

 
− jako skutečně vynaložené náklady (dále jen „skutečné náklady“) nebo  

 
− na základě částky za jednotku vypočítané partnerem v souladu s jeho běžnou 

účetní praxí (dále jen „jednotkové náklady“).  
 

Osobní náklady vlastníků malých a středních podniků nebo partnerů – fyzických 
osob nepobírajících mzdu (viz čl. 5.2 body A.4 a A.5) musí být vykázány na základě 
částky za jednotku uvedené v příloze 2a (jednotkové náklady); 

 
b) přímé náklady na subdodávky [(kromě nákladů na subdodávky zahrnutých 

v jednotkových nákladech [/jednorázové částce] podle písmene f))]11: jako skutečně 
vynaložené náklady (skutečné náklady);  

 
c)  přímé náklady na poskytování finanční podpory třetím stranám [(kromě nákladů na 

finanční podporu zahrnutých v jednotkových nákladech [/jednorázové částce] podle 
písmene f))]12: [VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 13 zvláštní 
grantové dohody: jako skutečně vynaložené náklady (skutečné náklady);][VARIANTA 
2: nepoužije se;] 

d)  ostatní přímé náklady [(kromě ostatních přímých nákladů zahrnutých v jednotkových 
nákladech [/jednorázové částce] podle písmene f))]13: 

 
− náklady na interně fakturované zboží a služby: na základě částky za jednotku 

vypočítané partnerem v souladu s jeho běžnými postupy účtování nákladů 
(„jednotkové náklady“), 
 

− všechny ostatní náklady: jako skutečně vynaložené náklady (skutečné 
náklady); 

 
e)  nepřímé náklady [(kromě nepřímých nákladů zahrnutých v jednotkových nákladech 

[/jednorázové částce] podle písmene f))]14: na základě paušální sazby podle čl. 5.2 bodu 
E (dále jen „paušální náklady“); 
 

f) [VARIANTA 1a pro specifické jednotkové náklady (pokud jsou jednotkové náklady 
stanoveny rozhodnutím Komise a souvisejí s grantem): [název specifické kategorie 

                                                 
10  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
11  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
12  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
13  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
14  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 



Zvláštní dohoda č.: [číslo] [zkratka] [identifikátor výzvy] 
  

H2020 Vzorové grantové dohody – Zvláštní grantová dohoda s více partnery (SGA – Multi) – v4.0 – 27.2.2017 
 

11 
 

(specifických kategorií) nákladů15]: na základě částky/částek za jednotku 
uvedené/uvedených v příloze 216 (jednotkové náklady).]  
 
[VARIANTA 1b pro specifické jednorázové náklady (pokud je jednorázová částka 
stanovena rozhodnutím Komise a souvisí s grantem): [název specifické kategorie 
(specifických kategorií) nákladů]: jako jednorázová částka uvedená v příloze 2 (dále 
jen „jednorázové náklady“).]  

 

[VARIANTA 2: specifická/specifické kategorie nákladů: nepoužije se] ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
Grant pokrývá [… %] způsobilých nákladů na akci (viz článek 5) (dále jen „náhrada 
způsobilých nákladů“) (viz příloha 2). 
 
Odhadované způsobilé náklady na akci činí [částka (částka slovy)] EUR. 
 
Způsobilé náklady (viz článek 5) musí být vykázány níže uvedeným způsobem (dále jen 
„druhy nákladů“): 
 

a) přímé náklady na subdodávky v rámci [PCP][PPI]: jako skutečně vynaložené 
náklady („skutečné náklady“);  

 
b) přímé osobní náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti 

zaměřené na vytváření sítí [(kromě přímých osobních nákladů zahrnutých v 
jednotkových nákladech podle písmene f))]17:   
 

− jako skutečně vynaložené náklady („skutečné náklady“) nebo  
 

− na základě částky za jednotku vypočítané partnerem v souladu s jeho běžnou 
účetní praxí („jednotkové náklady“).  

 
Osobní náklady vlastníků malých a středních podniků nebo partnerů – fyzických 
osob nepobírajících mzdu (viz čl. 5.2 body A4 a A5) musí být vykázány na základě 
částky za jednotku uvedené v příloze 2a (jednotkové náklady); 
 

c) přímé náklady na subdodávky souvisejících doplňkových koordinačních činností 
a činností zaměřených na vytváření sítí [(kromě nákladů na subdodávky zahrnutých 
v jednotkových nákladech podle písmene f))]18: jako skutečně vynaložené náklady 
(skutečné náklady); 

                                                 
15  Uveďte přesné označení kategorie nákladů (podle rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje uplatnění 

jednotkových nákladů / jednorázové částky). Například: „náklady na poskytnutí nadnárodního přístupu k 
výzkumné infrastruktuře“; „náklady na klinické studie“; „náklady na opatření na zlepšení energetické 
účinnosti budov“. 

16  V příloze 2 musí být pro každého dotyčného partnera (a spojenou osobu) jasně uvedeny všechny parametry 
jednotkových nákladů (tj. jednotky, částky za jednotku, výzkumné zařízení/infrastruktura, které se týkají, 
klinická studie, které se týkají atd.). 

17  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
18  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
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d) ostatní přímé náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti 

zaměřené na vytváření sítí [(kromě ostatních přímých nákladů zahrnutých v 
jednotkových nákladech podle písmene f))]19:  
 

− náklady na interně fakturované zboží a služby: na základě částky za jednotku 
vypočítané partnerem v souladu s jeho běžnými postupy účtování nákladů 
(„jednotkové náklady“), 
 

− všechny ostatní náklady: jako skutečně vynaložené náklady (skutečné 
náklady); 

 
e) nepřímé náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti 

zaměřené na vytváření sítí [(kromě nepřímých nákladů zahrnutých v jednotkových 
nákladech podle písmene f))]20: na základě paušální sazby použité podle čl. 5.2 bodu E 
(„paušální náklady“); 
 

f) [VARIANTA 1 pro specifické jednotkové náklady (pokud jsou jednotkové náklady 
stanoveny rozhodnutím Komise a souvisejí s grantem): [název specifické kategorie 
(specifických kategorií) nákladů21], jež jsou součástí souvisejících doplňkových 
koordinačních činností a činností zaměřených na vytváření sítí: na základě 
částky/částek za jednotku uvedené/uvedených v příloze 2a22 (jednotkové náklady).] 
 

[VARIANTA 2: specifická/specifické kategorie nákladů: nepoužije se] ] 
 
ČLÁNEK 5 – ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY  
 
5.1 Obecné podmínky způsobilosti nákladů  
 
„Způsobilé náklady“ jsou náklady, které splňují tato kritéria:  
 
a) skutečné náklady: 
 

i) musí partnerovi skutečně vzniknout;  
 

ii) musí vzniknout v období uvedeném v článku 3, s výjimkou nákladů souvisejících s 
podáním pravidelné zprávy za poslední vykazované období a závěrečné zprávy 
(viz článek 16);  

 
iii) musí být uvedeny v předběžném rozpočtu v příloze 2; 

 
                                                 
19  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
20  Použije se, pouze uplatní-li se varianta podle písmene f). 
21  Uveďte přesné označení kategorie nákladů (podle rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje uplatnění 

jednotkových nákladů / jednorázové částky). Například: „náklady na poskytnutí nadnárodního přístupu k 
výzkumné infrastruktuře“; „náklady na klinické studie“; „náklady na opatření na zlepšení energetické 
účinnosti budov“. 

22  V příloze 2 musí být pro každého dotyčného partnera (a spojenou osobu) jasně uvedeny všechny parametry 
jednotkových nákladů (tj. jednotky, částky za jednotku, výzkumné zařízení/infrastruktura, které se týkají, 
klinická studie, které se týkají atd.). 
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iv) musí vzniknout v souvislosti se zvláštní akcí popsanou v příloze 1 a být pro její 
provedení nezbytné; 

 
v) musí být vyčíslitelné a ověřitelné, především zapsané v účetních záznamech 

partnera v souladu s účetními standardy platnými v zemi, v níž má partner své 
sídlo, a s jeho běžnými postupy účtování nákladů;   
 

vi) musí být v souladu s platnými vnitrostátními daňovými a pracovněprávními 
předpisy a právními předpisy o sociálním zabezpečení; 
 

vii) musí být přiměřené, odůvodněné a splňovat zásadu řádného finančního řízení, 
zejména pokud jde o hospodárnost a účelnost; 

 
b) jednotkové náklady:  
 

i) musí být vypočítány takto:  
 

{částky za jednotku uvedené v příloze 2a nebo vypočítané partnerem v souladu s jeho 
běžnou účetní praxí (viz čl. 5.2 bod A a čl. 5.2 bod D.5) 
  
krát  
 
počet skutečných jednotek}; 

 
ii) počet skutečných jednotek musí splňovat tyto podmínky: 

 
− jednotky musí být skutečně použity nebo vytvořeny v období uvedeném v 

článku 3, 
 

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

 
− počet jednotek musí být vyčíslitelný a ověřitelný, především podložený 

odpovídajícími záznamy a dokumenty (viz článek 24 rámcové dohody o 
partnerství);  

 
c) paušální náklady:  
 

i) musí být vypočítány s použitím paušální sazby podle přílohy 2; 
 

ii) náklady (skutečné nebo jednotkové náklady [nebo jednorázové náklady]), na něž 
se použije paušální sazba, musí splňovat podmínky způsobilosti uvedené v tomto 
článku[;][.] 

 
d) [VARIANTA v případě, že článek 4.2 stanoví jednorázovou částku: jednorázové 

náklady:  
 

i) způsobilá částka se musí rovnat částce uvedené v příloze 2 a 
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ii) příslušné úkoly nebo části zvláštní akce musí být řádně provedeny v souladu s 
přílohou 1.] 

 
5.2 Zvláštní podmínky způsobilosti nákladů 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Náklady jsou způsobilé, splňují-li obecné podmínky (uvedené výše) a zvláštní podmínky 
stanovené níže pro tyto jednotlivé rozpočtové kategorie: 
 

A. přímé osobní náklady;  
B. přímé náklady na subdodávky;  
C. [VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 13: přímé náklady na 

poskytování finanční podpory třetím stranám] [VARIANTA 2: nepoužije se;] 
D. ostatní přímé náklady: 
E. nepřímé náklady; 
F. [VARIANTA 1 pro specifické jednotkové [/jednorázové] náklady: [název specifické 

kategorie nákladů (názvy specifických kategorií nákladů)23]][VARIANTA 2: 
nepoužije se]. 

 
„Přímé náklady“ jsou náklady, které přímo souvisí s prováděním akce, a tedy jí je lze přímo 
připsat. Nesmějí zahrnovat žádné nepřímé náklady (viz bod E níže). 
 
„Nepřímé náklady“ jsou náklady, které přímo nesouvisí s prováděním zvláštní akce, a tedy jí 
je nelze přímo připsat.  
 
A. Přímé osobní náklady [(nezahrnuté v bodě F)] 
 
Druhy způsobilých osobních nákladů  
 
A.1 Osobní náklady jsou způsobilé, souvisejí-li s osobami pracujícími pro partnera na 
základě pracovní smlouvy (nebo rovnocenného smluvního vztahu) a zapojenými do dané akce 
(dále jen „náklady na zaměstnance (nebo ekvivalent)“). Musí být omezeny na mzdy (včetně 
doby rodičovské dovolené), odvody na sociální zabezpečení, daně a další náklady zahrnuté do 
odměn, jež vyplývají z vnitrostátních právních předpisů nebo z pracovní smlouvy (nebo 
rovnocenného smluvního vztahu).  
 
Partneři, kteří jsou neziskovým právním subjektem24, mohou jako osobní náklady vykázat 
rovněž další odměny zaměstnanců zapojených do dané zvláštní akce (včetně plateb na 
základě doplňkových smluv bez ohledu na jejich povahu), pokud:  
 

a) jsou součástí obvyklých postupů partnera týkajících se odměňování a jsou vypláceny 
důsledně pokaždé, kdy je vyžadován tentýž druh práce nebo odborných znalostí; 

 
                                                 
23  Uveďte přesné označení nákladů (podle rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje uplatnění jednotkových 

nákladů nebo jednorázové částky). Například: „náklady na poskytnutí nadnárodního přístupu k výzkumné 
infrastruktuře“; „náklady na klinické studie“; „náklady na opatření na zlepšení energetické účinnosti budov“. 

24  Definice viz čl. 2 odst. 1 bod 14 nařízení o pravidlech účasti č. 1290/2013: „neziskovým právním 
subjektem“ se rozumí právní subjekt, který je na základě své právní formy neziskový nebo má zákonnou 
povinnost nerozdělovat zisk mezi akcionáře nebo jednotlivé členy.  
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b) kritéria použitá pro výpočet doplňkových plateb jsou objektivní a partner je používá 
všeobecně, bez ohledu na použitý zdroj financování.  

 
„Dalšími odměnami“ se rozumí jakákoli část odměny, jež překračuje částku, která by byla 
dané osobě vyplacena za dobu strávenou prací na projektech financovaných v rámci 
vnitrostátních programů. 
 
Další odměny zaměstnanců zapojených do akce jsou způsobilé:  
 

a) do výše až 8 000 EUR, jestliže daná osoba pracuje na plný úvazek a po celý rok 
výhradně na dané akci; 

 
b) až do výše příslušné poměrné části z 8 000 EUR, jestliže daná osoba pracuje výhradně 

na dané akci, avšak nikoli na plný úvazek nebo po celý rok; 
 

c) až do výše poměrné části vypočítané níže uvedeným způsobem, jestliže daná osoba 
nepracuje výhradně na dané akci:  

 
{{8 000 EUR   
 
děleno  
 
počet produktivních hodin za rok (viz níže)}  
 
krát 
 
počet hodin, kdy daná osoba v daném roce pracovala na dané akci}. 

 
A.2 Náklady na fyzické osoby pracující na základě jiného přímého smluvního vztahu s 
partnerem než na základě pracovní smlouvy jsou způsobilé osobní náklady, pokud:   
 

a) daná osoba pracuje za podmínek podobných podmínkám zaměstnanců (zejména 
pokud jde o způsob, jakým je práce organizována, úkoly, které jsou prováděny, a 
prostory, kde jsou úkoly prováděny); 

 
b) výsledky vykonané práce náleží partnerovi (pokud není výjimečně dohodnuto jinak); 

 
c) náklady se významně neliší od nákladů na zaměstnance vykonávající podobné úkoly 

na základě pracovní smlouvy s partnerem.  
  
A.3 Náklady na pracovníky vyslané za úplatu třetí stranou jsou způsobilé osobní náklady, 
jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 9.1. 
 
A.4 Náklady vlastníků partnerů, kteří jsou malými a středními podniky (dále jen „vlastníci 
malých a středních podniků“), kteří pracují na akci a nepobírají mzdu, jsou způsobilé 
osobní náklady, jestliže odpovídají částce za jednotku uvedené v příloze 2a násobené počtem 
hodin skutečně strávených prací na zvláštní akci.  
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A.5 Náklady „partnerů – fyzických osob“ nepobírajících mzdu jsou způsobilé osobní 
náklady, jestliže odpovídají částce za jednotku uvedené v příloze 2a násobené počtem hodin 
skutečně strávených prací na akci.  
 
[A.6 [VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Osobní náklady na 
poskytnutí nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé pouze za 
předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] [VARIANTA pro 
virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Osobní náklady na poskytnutí virtuálního 
přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou zároveň 
splněny podmínky uvedené v článku 14.2.]] 
 
Výpočet  
 
Osobní náklady vypočítají partneři takto: 
 

{{hodinová sazba  
 
krát  
 
počet hodin skutečně strávených prací na zvláštní akci}  
 
plus   
 
v případě neziskových právních subjektů: další odměny zaměstnanců zapojených do akce za podmínek 
uvedených výše (bod A.1)}. 

 
Počet hodin skutečně strávených prací na akci vykázaný za danou osobu musí být vyčíslitelný 
a ověřitelný (viz článek 24 rámcové dohody o partnerství).  
 
Celkový počet hodin vykázaných v rámci grantů EU a Euratomu za osobu a rok nesmí být 
vyšší než počet produktivních hodin za rok použitý pro výpočty hodinové sazby. Maximální 
počet hodin, které lze v rámci zvláštního grantu vykázat, tedy činí:  
 

{počet produktivních hodin za rok (viz níže) 
 
minus 
 
celkový počet hodin vykázaných partnerem za danou osobu a rok v rámci jiných grantů EU nebo 
Euratomu}. 

 
„Hodinová sazba“ je sazba vypočítaná jedním z následujících způsobů: 
 
a) v případě osobních nákladů vykázaných jako skutečné náklady (tj. rozpočtové kategorie 

A.1, A.2, A.3 [a A.6]): hodinová sazba se vypočítá za celý účetní rok takto: 
 

{skutečné roční osobní náklady (bez dalších odměn) na danou osobu  
 
děleno  
 
počet produktivních hodin za rok}, 

 
a to z osobních nákladů a počtu produktivních hodin za každý celý účetní rok spadající do 
daného vykazovaného období. Jestliže účetní rok nebyl ke konci vykazovaného období 
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uzavřen, použijí partneři hodinovou sazbu pro poslední uzavřený účetní rok, který mají k 
dispozici.  
 
„Počet produktivních hodin za rok“ mohou partneři stanovit jedním z následujících 
způsobů:  

 
i)        jako „pevně daný počet hodin“: 1 720 hodin v případě osob pracujících na plný 

úvazek (případně odpovídající poměrná část za osoby, které nepracují na plný 
úvazek);  

 
ii)        jako „počet produktivních hodin jednotlivce za rok“: celkový počet hodin, které 

daná osoba v daném roce pro partnera pracovala, vypočítaný takto:   
 

{počet pracovních hodin dané osoby za rok (podle pracovní smlouvy, příslušné kolektivní 
smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů) 
 
plus  
 
práce přesčas  
 
minus   
 
absence (například nepřítomnost ze zdravotních důvodů nebo mimořádné volno)}. 

 
„Počtem pracovních hodin za rok“ se rozumí doba, po kterou musí zaměstnanci 
pracovat, být zaměstnavateli k dispozici a vykonávat činnost nebo plnit úkoly 
podle pracovní smlouvy, příslušné kolektivní smlouvy nebo vnitrostátních 
právních předpisů upravujících délku pracovní doby.  
 
Jestliže smlouva (nebo příslušná kolektivní smlouva nebo vnitrostátní právní 
předpisy upravující délku pracovní doby) neumožňuje určit počet pracovních 
hodin za rok, nelze tuto variantu použít;  

 
iii)        jako „standardní počet produktivních hodin za rok“: standardní počet hodin za 

rok, který partner u svých zaměstnanců obvykle používá v souladu se svými 
běžnými postupy účtování nákladů. Toto číslo musí odpovídat nejméně 90 % 
„standardního počtu pracovních hodin za rok“.  

 
Jestliže neexistuje odpovídající referenční hodnota pro určení standardního počtu 
pracovních hodin za rok, nelze tuto variantu použít.  

 
Ve všech případech lze od počtu produktivních hodin za rok odečíst skutečnou dobu, 
kterou osoba zapojená do akce strávila na rodičovské dovolené. 

 
Partneři také mohou vypočítat hodinovou sazbu za měsíc, a to takto: 

 
{skutečné měsíční osobní náklady (bez dalších odměn) na danou osobu  
 
děleno  
 
{počet produktivních hodin za rok / 12}}. 
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Použijí se osobní náklady za každý měsíc a (jedna dvanáctina) produktivních hodin za 
rok stanovených podle bodu i) nebo iii) výše, tj. jako:  
 

– pevně daný počet hodin, nebo 
 
– standardní počet produktivních hodin za rok. 
 

Při výpočtu měsíční hodinové sazby nelze odečíst dobu strávenou na rodičovské 
dovolené. Partneři však mohou vykázat osobní náklady vynaložené během rodičovské 
dovolené, a to úměrně času, po který daná osoba v daném účetním roce pracovala na 
akci. 
 
Jestliže byla určitá část základní odměny generována po dobu delší než jeden měsíc, 
mohou partneři zahrnout pouze část generovanou v daném měsíci (bez ohledu na 
částku, která byla v daném měsíci skutečně vyplacena). 
 

Každý partner může na jeden celý účetní rok použít pouze jednu možnost (hodinovou 
sazbu za celý účetní rok, nebo za měsíc);  

 
b) v případě osobních nákladů vykázaných jako jednotkové náklady (tj. rozpočtové 

kategorie A.1, A.2, A.4, A.5 [a A.6]): hodinová sazba odpovídá jedné z těchto částek:  
 

i) u vlastníků malých a středních podniků a partnerů – fyzických osob: hodinové sazbě 
stanovené v příloze 2a (viz body A.4 a A.5 výše) nebo 

 
ii) jsou-li osobní náklady vykázané podle běžných postupů partnera pro účtování 

nákladů: hodinovou sazbu vypočte partner podle svých běžných postupů účtování 
nákladů za předpokladu, že: 

 
− své běžné postupy účtování nákladů partner uplatňuje důsledně, na základě 

objektivních kritérií a bez ohledu na zdroj financování, 
 
− hodinovou sazbu vypočítává partner ze skutečných osobních nákladů 

zapsaných v jeho účetních záznamech, s výjimkou jakýchkoli nezpůsobilých 
nákladů nebo nákladů zahrnutých do jiné rozpočtové kategorie. 

 
Partner může skutečné osobní náklady upravit podle rozpočtových nebo 
odhadovaných složek. Tyto složky musí být relevantní pro výpočet osobních 
nákladů, přiměřené a odpovídající objektivním a ověřitelným údajům, 
 

     a 
 

− hodinová sazba je vypočítána podle počtu produktivních hodin za rok (viz 
výše). 

 
B. Přímé náklady na subdodávky [(nezahrnuté v bodě F)] (včetně souvisejících dávek, daní 
a poplatků, jako je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) placená partnerem) jsou 
způsobilé, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v článku 11.1.1. 
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[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na subdodávky 
související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé 
pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] 
 
 [VARIANTA pro virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na subdodávky 
související s poskytnutím virtuálního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé 
pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.2.]] 
 
C. Přímé náklady na poskytování finanční podpory třetím stranám [(nezahrnuté v bodě 
F)] 
 
[VARIANTA 1a, která se použije v případě, že platí článek 13.1: C.1 Přímé náklady na 
poskytování finanční podpory jsou způsobilé, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v 
článku 13.1.1.] [VARIANTA 1b, která se použije v případě, že platí článek 13.2: C.2 Přímé 
náklady na poskytování finanční podpory ve formě udělování cen jsou způsobilé, jestliže 
jsou splněny podmínky uvedené v článku 13.2.1.] 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
D. Ostatní přímé náklady [(nezahrnuté v bodě F)] 
 
D.1 Cestovní náklady a související diety (včetně souvisejících dávek, daní a poplatků, jako 
je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) placená partnerem) jsou způsobilé, jestliže 
jsou v souladu s běžnou praxí partnera týkající se služebních cest.  
 
[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Cestovní náklady 
související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé 
pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] 
 
D.2  [základní VARIANTA 1: Náklady na odpisy vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv 
(nových nebo použitých), zapsané v účetních záznamech partnera, jsou způsobilé za 
předpokladu, že tato aktiva byla pořízena v souladu s článkem 8.1.1 a odepisována v souladu 
s mezinárodními účetními standardy a běžnou účetní praxí partnera. 
 
Náklady na pronájem nebo leasing vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv (včetně 
souvisejících dávek, daní a poplatků, jako je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) 
placená partnerem) jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného 
vybavení, infrastruktury nebo aktiv a nezahrnují žádné poplatky za financování.  
 
Náklady na vybavení, infrastrukturu nebo jiná aktiva představující věcný příspěvek za úplatu 
jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného vybavení, infrastruktury 
nebo aktiv, nezahrnují žádné poplatky za financování a jsou splněny podmínky uvedené v 
článku 9.1. 
 
Zohledněna bude pouze ta část nákladů, která odpovídá době trvání akce a míře skutečného 
využití pro účely akce.] 
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[VARIANTA 2 (alternativa k předchozí variantě), která se použije, je-li stanovena v 
pracovním programu25: Náklady na pořízení vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv 
(nových nebo použitých) (zapsané v účetních záznamech partnera) jsou způsobilé za 
předpokladu, že tato aktiva byla pořízena v souladu s článkem 8.1.1. 
  
Náklady na pronájem nebo leasing vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv (včetně 
souvisejících dávek, daní a poplatků, jako je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) 
placená partnerem) jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného 
vybavení, infrastruktury nebo aktiv a nezahrnují žádné poplatky za financování. 
 
Náklady na vybavení, infrastrukturu nebo jiná aktiva představující věcný příspěvek za úplatu 
jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného vybavení, infrastruktury 
nebo aktiv, nezahrnují žádné poplatky za financování a jsou splněny podmínky uvedené v 
článku 9.1.] 
 
[VARIANTA (použije se spolu s jednou z výše uvedených variant) pro nadnárodní přístup k 
výzkumné infrastruktuře: Ve výjimečných případech nesmí partneři tyto náklady (tj. náklady 
na pronájem, leasing či pořízení odpisovatelného vybavení, infrastruktury a jiných aktiv) 
související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře vykazovat (viz 
článek 14.1).]  
 
[VARIANTA (použije se spolu s jednou z výše uvedených variant) pro virtuální přístup k 
výzkumné infrastruktuře, s výjimkou případů, kdy pracovní program v souvislosti 
s virtuálním přístupem k výzkumné infrastruktuře výslovně umožňuje kapitálové investice: 
Ve výjimečných případech nesmí partneři tyto náklady (tj. náklady na pronájem, leasing či 
pořízení odpisovatelného vybavení, infrastruktury a jiných aktiv) související s poskytnutím 
virtuálního přístupu k výzkumné infrastruktuře vykazovat (viz článek 14.2).]  
 
D.3 Náklady na ostatní zboží a služby (včetně souvisejících dávek, daní a poplatků, jako je 
neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) placená partnerem) jsou způsobilé za 
předpokladu, že zboží a služby:  
 

a) byly pořízeny konkrétně pro účely zvláštní akce a v souladu s článkem 8.1.1 nebo 
 

b) představují věcný příspěvek za úplatu v souladu s článkem 9.1. 
 
Toto zboží a služby zahrnují například spotřební materiál, šíření (včetně otevřeného přístupu), 
ochranu výsledků, osvědčení o finančních výkazech (vyžaduje-li je dohoda), osvědčení o 
metodice, překlady a publikace. 
 
[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na ostatní zboží a 
služby související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou 
způsobilé pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] 
 
 [VARIANTA pro virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na ostatní zboží a 
služby související s poskytnutím virtuálního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou 
způsobilé pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.2.] 

                                                 
25  Použije se pouze ve výjimečných případech odůvodněných povahou akce a okolnostmi použití daného 

vybavení nebo aktiv, stanoví-li tak pracovní program. 
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D.4 Aktivované a provozní náklady na „velkou výzkumnou infrastrukturu“26 [základní 
VARIANTA 1: využívanou přímo pro danou akci jsou způsobilé, jestliže: 
 

a)  hodnota velké výzkumné infrastruktury představuje nejméně 75 % celkové hodnoty 
stálých aktiv (historická hodnota dle údajů v poslední rozvaze daného partnera 
uzavřené před datem podpisu dohody nebo určená na základě nákladů na pronájem 
nebo leasing výzkumné infrastruktury27); 

 
b)  metodika, kterou partner používá pro vykazování nákladů na velkou výzkumnou 

infrastrukturu, byla Komisí vyhodnocena kladně (dále jen „hodnocení ex ante“); 
 

c)  partner vykazuje jako přímé způsobilé náklady pouze tu část, která odpovídá době 
trvání akce a míře skutečného využití pro účely akce, a 

 
d)  splňují podmínky podrobně uvedené v poznámkách ke grantovým dohodám H2020.] 

 
[VARIANTA 2 pro všechna témata v rámci výzev týkajících se části „výzkumná 
infrastruktura“ (s výjimkou témat e-infrastruktury): nepoužije se] 
 
[VARIANTA 3, která se použije, je-li stanovena v pracovním programu: nepoužije se] 
 
D.5 Náklady na interně fakturované zboží a služby přímo používané pro účely akce jsou 
způsobilé, jestliže: 
 

a) jsou vykázány na základě nákladů na jednotku vypočítaných v souladu s běžnými 
postupy partnera pro účtování nákladů; 

  
b) používané postupy účtování nákladů se uplatňují důsledně, na základě objektivních 

kritérií a bez ohledu na zdroj financování; 
 

c) náklady na jednotku vypočítává partner ze skutečných nákladů na zboží nebo služby 
zapsaných v jeho účetních záznamech, s výjimkou jakýchkoli nezpůsobilých nákladů 
nebo nákladů zahrnutých do jiných rozpočtových kategorií.  
 
Partner může skutečné náklady upravit podle rozpočtových nebo odhadovaných 
složek. Tyto složky musí být relevantní pro výpočet nákladů, přiměřené a odpovídající 
objektivním a ověřitelným údajům;  
 

                                                 
26  „Velkou výzkumnou infrastrukturou“ se rozumí výzkumná infrastruktura o celkové hodnotě nejméně 20 

milionů EUR na jednoho partnera. Tato hodnota se vypočítá jako součet historických hodnot aktiv 
jednotlivých výzkumných infrastruktur daného partnera dle údajů v poslední rozvaze uzavřené před datem 
podpisu dohody nebo se určí na základě nákladů na pronájem nebo leasing výzkumných infrastruktur. 

27  Definice viz čl. 2 odst. 6 nařízení o rámcovém programu H2020 č. 1291/2013: „výzkumnými 
infrastrukturami“ se rozumí zařízení, zdroje a služby, které výzkumná obec využívá pro provádění 
výzkumu a posílení inovací ve svých oblastech. Mohou být případně využity i mimo oblast výzkumu, jako 
například pro účely vzdělávání nebo veřejných služeb. Zahrnují základní vědecké vybavení nebo sady 
nástrojů, znalostní zdroje, jako jsou sbírky, archivy nebo vědecké údaje, elektronickou infrastrukturu, jako 
jsou data, počítačové systémy a komunikační sítě, a všechny další infrastruktury jedinečné povahy, jež mají 
zásadní význam pro dosažení excelence ve výzkumu a inovacích. Tyto infrastruktury mohou být „na jednom 
místě“, „virtuální“ nebo „distribuované“. 
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d) z nákladů na jednotku jsou vyloučeny jakékoli náklady na položky, jež nemají přímou 
souvislost s výrobou fakturovaného zboží nebo poskytováním fakturovaných služeb.  

 
„Interně fakturovaným zbožím nebo službami“ se rozumí zboží nebo služby, jež poskytuje 
partner přímo pro účely akce a jejichž hodnotu příjemce určuje na základě svých běžných 
postupů účtování nákladů. 
 
E. Nepřímé náklady [(nezahrnuté v bodě F)] 
 
Nepřímé náklady jsou způsobilé, vykazují-li se na základě paušální sazby ve výši 25 % 
způsobilých přímých nákladů (viz článek 4.2 a předchozí body A až D), s výjimkou:  
 

a) nákladů na subdodávky [a][;]   
 

b) nákladů na věcné příspěvky poskytnuté třetími stranami, které se nevyužívají v 
prostorách partnera [, a][;]  

 
c) [VARIANTA 1, která se použije, je-li stanovena v pracovním programu: nákladů na 

poskytování finanční podpory třetím stranám [a][;]][VARIANTA 2: nepoužije se;] 
 

d) [VARIANTA 1, jestliže platí bod F a specifické jednotkové [/jednorázové] náklady 
zahrnují nepřímé náklady: [jednotkových nákladů podle čl. 4.2 písm. f) a bodu F 
níže)][jednorázových nákladů podle čl. 4.2 písm. f) a bodu F níže.]][VARIANTA 2: 
nepoužije se] 

 
Partneři, kteří jsou příjemci grantu na provozní náklady28 financovaného z rozpočtu EU nebo 
Euratomu, nemohou vykazovat nepřímé náklady za období, na něž se tento grant na provozní 
náklady vztahuje, pokud nemohou prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá náklady 
na akci. 
  
F. [VARIANTA 1: [Název specifické kategorie (specifických kategorií) 
nákladů29][VARIANTA 2, pokud se grantu žádné specifické kategorie nákladů netýkají: 
Specifická/specifické kategorie nákladů] 
 
[VARIANTA 1a pro specifické jednotkové náklady (pokud jsou jednotkové náklady 
stanoveny rozhodnutím Komise a souvisejí s grantem): [Název specifické kategorie 
nákladů] jsou způsobilé, odpovídají-li částce za jednotku uvedené v příloze 2a násobené 
skutečným počtem jednotek [a jestliže [uveďte případné podmínky způsobilosti]].] 

 

                                                 
28  Definice viz čl. 121 odst. 1 písm. b) 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 (dále jen „finanční nařízení č. 966/2012“) (Úř. věst. L 218, 
26.10.2012, s. 1): „grantem na provozní náklady“ se rozumí finanční příspěvky poskytované jako dary z 
rozpočtu na financování fungování subjektu, který sleduje cíl, jenž je v obecném zájmu Unie nebo je 
součástí některé politiky Unie a podporuje ji. 

29  Uveďte přesné označení kategorie nákladů (podle rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje uplatnění 
jednotkových nákladů / jednorázové částky). Například: „náklady na poskytnutí nadnárodního přístupu k 
výzkumné infrastruktuře“; „náklady na klinické studie“; „náklady na opatření na zlepšení energetické 
účinnosti budov“. 
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[VARIANTA 1b pro specifické jednorázové náklady (pokud je jednorázová částka 
stanovena rozhodnutím Komise a souvisí s grantem):[Název specifické kategorie nákladů] 
jsou způsobilé, odpovídají-li jednorázové částce uvedené v příloze 2 a příslušné úkoly nebo 
části akce byly řádně provedeny v souladu s přílohou 1.] 
 
[totéž pro každou specifickou kategorii nákladů] [VARIANTA 2: nepoužije se] ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI:  
 
Náklady jsou způsobilé, splňují-li obecné podmínky (uvedené výše) a zvláštní podmínky 
stanovené níže pro tyto jednotlivé rozpočtové kategorie: 

A. přímé náklady na subdodávky v rámci [PCP][PPI] 
B. náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti zaměřené na 

vytváření sítí 
 
„Přímé náklady“ jsou náklady, které přímo souvisí s prováděním akce, a tedy jí je lze přímo 
připsat. Nesmějí zahrnovat žádné nepřímé náklady (viz bod B.4 níže). 
 
„Nepřímé náklady“ jsou náklady, které přímo nesouvisí s prováděním akce, a tedy jí je nelze 
přímo připsat.  
 
A. Přímé náklady na subdodávky v rámci [PCP][PPI] (včetně souvisejících dávek, daní a 
poplatků, jako je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) placená partnerem) jsou 
způsobilé, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v článku 11.1. 
 
B. Náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti zaměřené na 
vytváření sítí jsou způsobilé do výše [(částka (částka slovy))30] EUR, pokud splňují tyto 
podmínky: 
 
B.1 Přímé osobní náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti 
zaměřené na vytváření sítí [(nezahrnuté v bodě B.5] 
 
Druhy způsobilých osobních nákladů  
 
B.1.1 Osobní náklady jsou způsobilé, souvisejí-li s osobami pracujícími pro partnera na 
základě pracovní smlouvy (nebo rovnocenného smluvního vztahu) a zapojenými do 
souvisejících doplňkových koordinačních činností a činností zaměřených na vytváření sítí 
(„náklady na zaměstnance (nebo ekvivalent)“). Musí být omezeny na mzdy (včetně doby 
rodičovské dovolené), odvody na sociální zabezpečení, daně a další náklady zahrnuté do 
odměn, jež vyplývají z vnitrostátních právních předpisů nebo z pracovní smlouvy (nebo 
rovnocenného smluvního vztahu). 
 
Partneři, kteří jsou neziskovým právním subjektem31, mohou jako osobní náklady vykázat 
rovněž další odměny zaměstnanců zapojených do souvisejících doplňkových koordinačních 

                                                 
30  Tato částka musí odpovídat v případě PCP 30 % a v případě PPI 50 % odhadovaných způsobilých nákladů 

uvedených v článku 4.2. 
31  Definice viz čl. 2 odst. 1 bod 14 nařízení o pravidlech účasti č. 1290/2013: „neziskovým právním 

subjektem“ se rozumí právní subjekt, který je na základě své právní formy neziskový nebo má zákonnou 
povinnost nerozdělovat zisk mezi akcionáře nebo jednotlivé členy.  
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činností a činností zaměřených na vytváření sítí (včetně plateb na základě doplňkových smluv 
bez ohledu na jejich povahu), pokud: 
 

a) jsou součástí obvyklých postupů partnera týkajících se odměňování a jsou vypláceny 
důsledně pokaždé, kdy je vyžadován tentýž druh práce nebo odborných znalostí; 
 

b) kritéria použitá pro výpočet doplňkových plateb jsou objektivní a partner je používá 
všeobecně, bez ohledu na použitý zdroj financování.  

 
„Dalšími odměnami“ se rozumí jakákoli část odměny, jež překračuje částku, která by byla 
dané osobě vyplacena za dobu strávenou prací na projektech financovaných v rámci 
vnitrostátních programů. 
 
Další odměny zaměstnanců zapojených do souvisejících doplňkových koordinačních činností 
a činností zaměřených na vytváření sítí jsou způsobilé: 
 

a) do výše až 8 000 EUR, jestliže daná osoba pracuje na plný úvazek a po celý rok 
výhradně na souvisejících doplňkových koordinačních činnostech a činnostech 
zaměřených na vytváření sítí; 

 
b) až do výše příslušné poměrné části z 8 000 EUR, jestliže daná osoba pracuje výhradně 

na souvisejících doplňkových koordinačních činnostech a činnostech zaměřených na 
vytváření sítí, avšak nikoli na plný úvazek nebo po celý rok; 

 
c) až do výše poměrné části vypočítané níže uvedeným způsobem, jestliže daná osoba 

nepracuje výhradně na souvisejících doplňkových koordinačních činnostech a 
činnostech zaměřených na vytváření sítí:  

 
{{8 000 EUR  
 
děleno  
 
počet produktivních hodin za rok (viz níže)},  
 
krát 
 

  počet hodin, kdy daná osoba v daném roce pracovala na dané akci}.  
 
B.1.2 Náklady na fyzické osoby pracující na základě jiného přímého smluvního vztahu s 
partnerem než na základě pracovní smlouvy jsou způsobilé osobní náklady, pokud:  
 

a) daná osoba pracuje za podmínek podobných podmínkám zaměstnanců (zejména 
pokud jde o způsob, jakým je práce organizována, úkoly, které jsou prováděny, a 
prostory, kde jsou úkoly prováděny); 

 
b) výsledky vykonané práce náleží partnerovi (pokud není výjimečně dohodnuto jinak); 

 
c) náklady se významně neliší od nákladů na zaměstnance vykonávající podobné úkoly 

na základě pracovní smlouvy s partnerem.  
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B.1.3 Náklady na pracovníky vyslané za úplatu třetí stranou jsou způsobilé osobní 
náklady, jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 9.1. 
 
B.1.4 Náklady vlastníků partnerů, kteří jsou malými a středními podniky (dále jen „vlastníci 
malých a středních podniků“), kteří pracují na souvisejících doplňkových koordinačních 
činnostech a činnostech zaměřených na vytváření sítí a nepobírají mzdu, jsou způsobilé 
osobní náklady, jestliže odpovídají částce za jednotku uvedené v příloze 2a násobené počtem 
hodin skutečně strávených prací na souvisejících doplňkových koordinačních činnostech a 
činnostech zaměřených na vytváření sítí. 
 
B.1.5 Náklady „partnerů – fyzických osob“ nepobírajících mzdu jsou způsobilé osobní 
náklady, jestliže odpovídají částce za jednotku uvedené v příloze 2a násobené počtem hodin 
skutečně strávených prací na souvisejících doplňkových koordinačních činnostech a 
činnostech zaměřených na vytváření sítí.   
 
[B.1.6 [VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Osobní náklady na 
poskytnutí nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé pouze za 
předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] [VARIANTA pro 
virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Osobní náklady na poskytnutí virtuálního 
přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou zároveň 
splněny podmínky uvedené v článku 14.2.]] 
 
Výpočet 
 
Osobní náklady vypočítají partneři takto: 
 

{{hodinová sazba  
 
krát  
 
počet hodin skutečně strávených prací na souvisejících doplňkových koordinačních činnostech a 
činnostech zaměřených na vytváření sítí},  
 
plus   
 
v případě neziskových právních subjektů: další odměny zaměstnanců zapojených do souvisejících 
doplňkových koordinačních činností a činností zaměřených na vytváření sítí za podmínek uvedených 
výše (bod B.1.1)}. 

  
 

Počet hodin skutečně strávených prací na akci vykázaný za danou osobu musí být vyčíslitelný 
a ověřitelný (viz článek 24 rámcové dohody o partnerství).  
 
Celkový počet hodin vykázaných v rámci grantů EU a Euratomu za osobu a rok nesmí být 
vyšší než počet produktivních hodin za rok použitý pro výpočty hodinové sazby. Maximální 
počet hodin, které lze v rámci zvláštního grantu vykázat, tedy činí: 
 

{počet produktivních hodin za rok (viz níže) 
 
minus 
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celkový počet hodin vykázaných partnerem za danou osobu a rok v rámci jiných grantů EU nebo 
Euratomu}. 

 
„Hodinová sazba“ je sazba vypočítaná jedním z následujících způsobů: 
 

a) v případě osobních nákladů vykázaných jako skutečné náklady (tj. rozpočtové 
kategorie A.1, A.2, A.3 [a A.6]): hodinová sazba se vypočítá za celý účetní rok takto: 

 
{skutečné roční osobní náklady (bez dalších odměn) na danou osobu  
 
děleno  
 
počet produktivních hodin za rok}, 

 
a to z osobních nákladů a počtu produktivních hodin za každý celý účetní rok spadající do 
daného vykazovaného období. Jestliže účetní rok nebyl ke konci vykazovaného období 
uzavřen, použijí partneři hodinovou sazbu pro poslední uzavřený účetní rok, který mají k 
dispozici.  
 
„Počet produktivních hodin za rok“ mohou partneři stanovit jedním z následujících 
způsobů:  

 
 

i) jako „pevně daný počet hodin“: 1 720 hodin v případě osob pracujících na 
plný úvazek (případně odpovídající poměrná část za osoby, které nepracují 
na plný úvazek); 
 

ii) jako „počet produktivních hodin jednotlivce za rok“: celkový počet hodin, 
které daná osoba v daném roce pro partnera pracovala, vypočítaný takto: 

 
{počet pracovních hodin dané osoby za rok (podle pracovní smlouvy, příslušné 
kolektivní smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů) 
 
plus  
 
práce přesčas  
 
minus   
 
absence (například nepřítomnost ze zdravotních důvodů nebo mimořádné volno)}. 

 
„Počtem pracovních hodin za rok“ se rozumí doba, po kterou musí 
zaměstnanci pracovat, být zaměstnavateli k dispozici a vykonávat činnost 
nebo plnit úkoly podle pracovní smlouvy, příslušné kolektivní smlouvy 
nebo vnitrostátních právních předpisů upravujících délku pracovní doby. 
 
Jestliže smlouva (nebo příslušná kolektivní smlouva nebo vnitrostátní 
právní předpisy upravující délku pracovní doby) neumožňuje určit počet 
pracovních hodin za rok, nelze tuto variantu použít; 

 
iii) jako „standardní počet produktivních hodin za rok“: standardní počet hodin 

za rok, který partner u svých zaměstnanců obvykle používá v souladu se 
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svými běžnými postupy účtování nákladů. Toto číslo musí odpovídat 
nejméně 90 % „standardního počtu pracovních hodin za rok“. 

 
Jestliže neexistuje odpovídající referenční hodnota pro určení standardního 
počtu pracovních hodin za rok, nelze tuto variantu použít.  

 
Ve všech případech lze od počtu produktivních hodin za rok odečíst skutečnou 
dobu, kterou osoba zapojená do souvisejících doplňkových koordinačních činností 
a činností zaměřených na vytváření sítí, strávila na rodičovské dovolené. 

 
Partneři také mohou vypočítat hodinovou sazbu za měsíc, a to takto: 

 
{skutečné měsíční osobní náklady (bez dalších odměn) na danou osobu  
 
děleno  
 
{počet produktivních hodin za rok / 12}}. 
 
Použijí se osobní náklady za každý měsíc a (jedna dvanáctina) produktivních hodin za 
rok stanovených podle bodu i) nebo iii) výše, tj. jako:  
 

– pevně daný počet hodin, nebo 
 
– standardní počet produktivních hodin za rok. 
 

Při výpočtu měsíční hodinové sazby nelze odečíst dobu strávenou na rodičovské 
dovolené. Partneři však mohou vykázat osobní náklady vynaložené během rodičovské 
dovolené, a to úměrně času, po který daná osoba v daném účetním roce pracovala na 
akci. 
 
Jestliže byla určitá část základní odměny generována po dobu delší než jeden měsíc, 
mohou partneři zahrnout pouze část generovanou v daném měsíci (bez ohledu na 
částku, která byla v daném měsíci skutečně vyplacena). 
 

Každý partner může na jeden celý účetní rok použít pouze jednu možnost (hodinovou 
sazbu za celý účetní rok, nebo za měsíc); 

 
b) v případě osobních nákladů vykázaných jako jednotkové náklady (tj. rozpočtové 

kategorie A.1, A.2, A.4, A.5 [a A.6]): hodinová sazba odpovídá jedné z těchto částek:  
 

i) u vlastníků malých a středních podniků a partnerů – fyzických osob: hodinové 
sazbě stanovené v příloze 2a (viz body A.4 a A.5 výše) nebo  
 

ii)  jsou-li osobní náklady vykázané podle běžných postupů partnera pro účtování 
nákladů: hodinovou sazbu vypočte partner podle svých běžných postupů účtování 
nákladů za předpokladu, že: 

 
− své běžné postupy účtování nákladů partner uplatňuje důsledně, na základě 

objektivních kritérií a bez ohledu na zdroj financování, 
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− hodinovou sazbu vypočítává partner ze skutečných osobních nákladů 
zapsaných v jeho účetních záznamech, s výjimkou jakýchkoli nezpůsobilých 
nákladů nebo nákladů zahrnutých do jiné rozpočtové kategorie. 

 
Partner může skutečné osobní náklady upravit podle rozpočtových nebo 
odhadovaných složek. Tyto složky musí být relevantní pro výpočet osobních 
nákladů, přiměřené a odpovídající objektivním a ověřitelným údajům, 
 

     a 
 

− hodinová sazba je vypočítána podle počtu produktivních hodin za rok (viz 
výše). 

 
B.2 Přímé náklady na subdodávky souvisejících doplňkových koordinačních činností a 
činností zaměřených na vytváření sítí [(nezahrnuté v bodě B.5)] (včetně souvisejících 
dávek, daní a poplatků, jako je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) placená 
partnerem) jsou způsobilé, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v článku 11.1.1. 
 
[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na subdodávky 
související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé 
pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] 
 
[VARIANTA pro virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na subdodávky 
související s poskytnutím virtuálního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé 
pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.2.] 
 
B.3 Ostatní přímé náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti 
zaměřené na vytváření sítí [(nezahrnuté v bodě B.5)] 
 
B.3.1 Cestovní náklady a související diety (včetně souvisejících dávek, daní a poplatků, jako 
je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) placená partnerem) jsou způsobilé, jestliže 
jsou v souladu s běžnou praxí partnera týkající se služebních cest. 
 
[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Cestovní náklady 
související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou způsobilé 
pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] 
 
B.3.2 [základní VARIANTA 1: Náklady na odpisy vybavení, infrastruktury nebo jiných 
aktiv (nových nebo použitých), zapsané v účetních záznamech partnera, jsou způsobilé za 
předpokladu, že tato aktiva byla pořízena v souladu s článkem 8.1.1 a odepisována v souladu 
s mezinárodními účetními standardy a běžnou účetní praxí partnera. 
 
Náklady na pronájem nebo leasing vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv (včetně 
souvisejících dávek, daní a poplatků, jako je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) 
placená partnerem) jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného 
vybavení, infrastruktury nebo aktiv a nezahrnují žádné poplatky za financování.  
 
Náklady na vybavení, infrastrukturu nebo jiná aktiva představující věcný příspěvek za úplatu 
jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného vybavení, infrastruktury 
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nebo aktiv, nezahrnují žádné poplatky za financování a jsou splněny podmínky uvedené v 
článku 9.1. 
 
Zohledněna bude pouze ta část nákladů, která odpovídá době trvání souvisejících 
doplňkových koordinačních činností a činností zaměřených na vytváření sítí a míře 
skutečného využití pro účely akce.] 

 
[VARIANTA 2 (alternativa k předchozí variantě), která se použije, je-li stanovena v 
pracovním programu32: Náklady na pořízení vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv 
(nových nebo použitých) (zapsané v účetních záznamech partnera) jsou způsobilé za 
předpokladu, že tato aktiva byla pořízena v souladu s článkem 8.1.1. 
  
Náklady na pronájem nebo leasing vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv (včetně 
souvisejících dávek, daní a poplatků, jako je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) 
placená partnerem) jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného 
vybavení, infrastruktury nebo aktiv a nezahrnují žádné poplatky za financování. 
 
Náklady na vybavení, infrastrukturu nebo jiná aktiva představující věcný příspěvek za úplatu 
jsou způsobilé, jestliže nepřevyšují náklady na odpisy podobného vybavení, infrastruktury 
nebo aktiv, nezahrnují žádné poplatky za financování a jsou splněny podmínky uvedené v 
článku 9.1.] 
 
[VARIANTA (použije se spolu s jednou z výše uvedených variant) pro nadnárodní přístup k 
výzkumné infrastruktuře: Ve výjimečných případech nesmí partneři tyto náklady (tj. náklady 
na pronájem, leasing či pořízení odpisovatelného vybavení, infrastruktury a jiných aktiv) 
související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře vykazovat (viz 
článek 14.1).]  
 
[VARIANTA (použije se spolu s jednou z výše uvedených variant) pro virtuální přístup k 
výzkumné infrastruktuře, s výjimkou případů, kdy pracovní program v souvislosti 
s virtuálním přístupem k výzkumné infrastruktuře výslovně umožňuje kapitálové investice: 
Ve výjimečných případech nesmí partneři tyto náklady (tj. náklady na pronájem, leasing či 
pořízení odpisovatelného vybavení, infrastruktury a jiných aktiv) související s poskytnutím 
virtuálního přístupu k výzkumné infrastruktuře vykazovat (viz článek 14.2).]  
 
B.3.3 Náklady na ostatní zboží a služby (včetně souvisejících dávek, daní a poplatků, jako 
je neodečitatelná daň z přidané hodnoty (DPH) placená partnerem) jsou způsobilé za 
předpokladu, že zboží a služby: 
 

a) byly pořízeny konkrétně pro účely souvisejících doplňkových koordinačních činností a 
činností zaměřených na vytváření sítí a v souladu s článkem 8.1.1 nebo 
 

b) představují věcný příspěvek za úplatu v souladu s článkem 9.1. 
 
Toto zboží a služby zahrnují například spotřební materiál, šíření (včetně otevřeného přístupu), 
ochranu výsledků, osvědčení o finančních výkazech (vyžaduje-li je dohoda), osvědčení o 
metodice, překlady a publikace. 

                                                 
32  Použije se pouze ve výjimečných případech odůvodněných povahou akce a okolnostmi použití daného 

vybavení nebo aktiv, stanoví-li tak pracovní program. 
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[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na ostatní zboží a 
služby související s poskytnutím nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou 
způsobilé pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.1.1.] 
 
[VARIANTA pro virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Náklady na ostatní zboží a 
služby související s poskytnutím virtuálního přístupu k výzkumné infrastruktuře jsou 
způsobilé pouze za předpokladu, že jsou zároveň splněny podmínky uvedené v článku 14.2.] 
 
B.3.4 Aktivované a provozní náklady na „velkou výzkumnou infrastrukturu“33 [základní 
VARIANTA 1: využívanou přímo pro související doplňkové koordinační činnosti a činnosti 
zaměřené na vytváření sítí jsou způsobilé, jestliže: 

 
a)  hodnota velké výzkumné infrastruktury představuje nejméně 75 % celkové hodnoty 

stálých aktiv (historická hodnota dle údajů v poslední rozvaze daného partnera 
uzavřené před datem podpisu dohody nebo určená na základě nákladů na pronájem 
nebo leasing výzkumné infrastruktury34); 

 
b) metodika, kterou partner používá pro vykazování nákladů na velkou výzkumnou 

infrastrukturu, byla Komisí vyhodnocena kladně (dále jen „hodnocení ex ante“); 
 
c)  partner vykazuje jako přímé způsobilé náklady pouze tu část, která odpovídá době 

trvání souvisejících doplňkových koordinačních činností a činností zaměřených na 
vytváření sítí a míře skutečného využití pro účely doplňkových koordinačních činností 
a činností zaměřených na vytváření sítí, a 

 
d)  splňují podmínky podrobně uvedené v poznámkách ke grantovým dohodám H2020.] 

 
[VARIANTA 2 pro všechna témata v rámci výzev týkajících se části „výzkumná 
infrastruktura“ (s výjimkou e-infrastruktury): nepoužije se] 
 
[VARIANTA 3, která se použije, je-li stanovena v pracovním programu: nepoužije se] 
 
B.3.5 Náklady na interně fakturované zboží a služby přímo používané pro účely akce jsou 
způsobilé, jestliže: 
 

a) jsou vykázány na základě nákladů na jednotku vypočítaných v souladu s běžnými 
postupy partnera pro účtování nákladů; 

  
                                                 
33  „Velkou výzkumnou infrastrukturou“ se rozumí výzkumná infrastruktura o celkové hodnotě nejméně 20 

milionů EUR na jednoho partnera. Tato hodnota se vypočítá jako součet historických hodnot aktiv 
jednotlivých výzkumných infrastruktur daného partnera dle údajů v poslední rozvaze uzavřené před datem 
podpisu dohody nebo se určí na základě nákladů na pronájem nebo leasing výzkumných infrastruktur. 

34  Definice viz čl. 2 odst. 6 nařízení o rámcovém programu H2020 č. 1291/2013: „výzkumnými 
infrastrukturami“ se rozumí zařízení, zdroje a služby, které výzkumná obec využívá pro provádění 
výzkumu a posílení inovací ve svých oblastech. Mohou být případně využity i mimo oblast výzkumu, jako 
například pro účely vzdělávání nebo veřejných služeb. Zahrnují základní vědecké vybavení nebo sady 
nástrojů, znalostní zdroje, jako jsou sbírky, archivy nebo vědecké údaje, elektronickou infrastrukturu, jako 
jsou data, počítačové systémy a komunikační sítě, a všechny další infrastruktury jedinečné povahy, jež mají 
zásadní význam pro dosažení excelence ve výzkumu a inovacích. Tyto infrastruktury mohou být „na jednom 
místě“, „virtuální“ nebo „distribuované“. 
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b) používané postupy účtování nákladů se uplatňují důsledně, na základě objektivních 
kritérií a bez ohledu na zdroj financování; 
 

c) náklady na jednotku vypočítává partner ze skutečných nákladů na zboží nebo služby 
zapsaných v jeho účetních záznamech, s výjimkou jakýchkoli nezpůsobilých nákladů 
nebo nákladů zahrnutých do jiných rozpočtových kategorií.  
 
Partner může skutečné náklady upravit podle rozpočtových nebo odhadovaných 
složek. Tyto složky musí být relevantní pro výpočet nákladů, přiměřené a odpovídající 
objektivním a ověřitelným údajům;  
 

d) z nákladů na jednotku jsou vyloučeny jakékoli náklady na položky, jež nemají přímou 
souvislost s výrobou fakturovaného zboží nebo poskytováním fakturovaných služeb.  

 
„Interně fakturovaným zbožím nebo službami“ se rozumí zboží nebo služby, jež poskytuje 
partner přímo pro účely akce a jejichž hodnotu příjemce určuje na základě svých běžných 
postupů účtování nákladů. 
 
B.4 Nepřímé náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti zaměřené 
na vytváření sítí [(nezahrnuté v bodě B.5] 
 
Nepřímé náklady jsou způsobilé, vykazují-li se na základě paušální sazby ve výši 25 % 
způsobilých přímých nákladů (viz článek 4.2 a body B.1 až B.3), s výjimkou:  
 

a) nákladů na subdodávky [a][;]   
 
b) nákladů na věcné příspěvky poskytnuté třetími stranami, které se nevyužívají v 

prostorách partnera [, a][;]  
 
c) [VARIANTA 1, jestliže platí bod B5 a specifické jednotkové náklady zahrnují 

nepřímé náklady: [jednotkových nákladů podle čl. 4.2 písm. f) a bodu 
B.5]][VARIANTA 2: nepoužije se]. 

 
Partneři, kteří jsou příjemci grantu na provozní náklady35 financovaného z rozpočtu EU nebo 
Euratomu, nemohou vykazovat nepřímé náklady za období, na něž se tento grant na provozní 
náklady vztahuje, pokud nemohou prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá náklady 
na akci. 
 
B.5. [VARIANTA 1: [Název specifické kategorie (specifických kategorií) nákladů, jež jsou 
součástí souvisejících doplňkových koordinačních činností a činností zaměřených na 
vytváření sítí36][VARIANTA 2, pokud se grantu žádné specifické kategorie nákladů 
netýkají: Specifické kategorie nákladů]  

                                                 
35  Definice viz čl. 121 odst. 1 písm. b) 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 (dále jen „finanční nařízení č. 966/2012“) (Úř. věst. L 218, 
26.10.2012, s. 1): „grantem na provozní náklady“ se rozumí finanční příspěvky poskytované jako dary z 
rozpočtu na financování fungování subjektu, který sleduje cíl, jenž je v obecném zájmu Unie nebo je součástí 
některé politiky Unie a podporuje ji. 

36  Uveďte přesné označení kategorie nákladů (podle rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje uplatnění 
jednotkových nákladů / jednorázové částky). Například: „náklady na poskytnutí nadnárodního přístupu k 
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[VARIANTA 1 pro specifické jednotkové náklady (pokud jsou jednotkové náklady 
stanoveny rozhodnutím Komise a souvisejí s grantem): [Název specifické kategorie 
nákladů], jež jsou součástí souvisejících doplňkových koordinačních činností a činností 
zaměřených na vytváření sítí, jsou způsobilé, odpovídají-li částce za jednotku uvedené v 
příloze 2a násobené skutečným počtem jednotek [a jestliže [uveďte případné další podmínky 
způsobilosti]].] 
 
[totéž pro každou specifickou kategorii nákladů] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] ] 
 
5.3 Podmínky způsobilosti nákladů spojených osob   
 
[VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 19 rámcové dohody o partnerství: 
Náklady vzniklé spojeným osobám jsou způsobilé, splňují-li – obdobně – obecné a zvláštní 
podmínky způsobilosti uvedené v tomto článku (článcích 5.1 a 5.2) a článku 12.1.1.]  
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
5.4 Podmínky způsobilosti věcných příspěvků poskytnutých bezplatně třetími 

stranami  
 
Bezplatně poskytnuté věcné příspěvky jsou způsobilými přímými náklady (partnera [nebo 
spojené osoby]), jestliže náklady vzniklé třetí straně splňují – obdobně – obecné a zvláštní 
podmínky způsobilosti uvedené v tomto článku (článcích 5.1 a 5.2) a článku 10.1.  
 
5.5 Nezpůsobilé náklady 
 
„Nezpůsobilé náklady“ jsou: 
 

a) náklady, které nesplňují podmínky stanovené výše (v článcích 5.1 až 5.4), zejména: 
 

i) náklady spojené s kapitálovým výnosem; 
 

ii) dluhy a poplatky za dluhovou službu; 
 

iii) rezervy na pokrytí případných budoucích ztrát či závazků; 
 

iv) splatné úroky;  
 

v) pochybné pohledávky;  
 

vi) kurzové ztráty; 
 

vii) bankovní poplatky účtované bankou partnera za převody od 
[Komise][agentury];  

                                                                                                                                                         
výzkumné infrastruktuře“; „náklady na klinické studie“; „náklady na opatření na zlepšení energetické 
účinnosti budov“. 
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viii) nadměrné nebo neuvážené výdaje; 

 
ix) odečitatelná DPH; 

  
x) náklady vzniklé během pozastavení provádění akce (viz článek 55 rámcové 

dohody o partnerství); 
 

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 
[Komise][agentura]); zejména nepřímé náklady, pokud partner v témže období 
dostává grant na provozní náklady financovaný z rozpočtu EU nebo Euratomu a 
nemůže prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá náklady na akci.  

 
[c)  VARIANTA pro kategorie nákladů, které jsou v pracovním programu výslovně 

vyloučeny: [název vyloučené kategorie nákladů]]. 
 
5.6 Následky vykázání nezpůsobilých nákladů 
 
Byly-li vykázány náklady, které jsou nezpůsobilé, budou zamítnuty (viz článek 48 rámcové 
dohody o partnerství).  
 
Tato skutečnost může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství.  
 
 
KAPITOLA 4 PRÁVA A POVINNOSTI STRAN DOHODY 
 
ODDÍL 1 PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM 

ZVLÁŠTNÍ AKCE 
 
ČLÁNEK 6 – PROSTŘEDKY K PROVÁDĚNÍ AKCE – ZAPOJENÍ TŘETÍCH 

STRAN DO AKCE 
 
Partneři musí mít k dispozici odpovídající prostředky k provádění zvláštní akce.  
 
Je-li to pro provádění zvláštní akce nezbytné, partneři mohou:  
 

− pořizovat zboží, práce nebo služby (viz článek 8),  
 

− využívat věcné příspěvky poskytnuté třetími stranami za úplatu (viz článek 9), 
 

− využívat věcné příspěvky poskytnuté třetími stranami bezplatně (viz článek 10),  
 

− využívat k provádění úkolů v rámci akce popsaných v příloze 1 subdodavatele (viz 
článek 11), 

 
− využívat k provádění úkolů v rámci akce popsaných v příloze 1 spojené osoby (viz 

článek 12), 
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− využívat k provádění úkolů v rámci akce popsaných v příloze 1 mezinárodní partnery 

(viz článek 12a). 
 

V uvedených případech nesou partneři i nadále vůči [Komisi][agentuře] a ostatním partnerům 
výhradní odpovědnost za provedení zvláštní akce.  
 
ČLÁNEK 7 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE PARTNERY, KTEŘÍ NEJSOU 

FINANCOVÁNI Z PROSTŘEDKŮ EU  
 
[VARIANTA 1: nepoužije se] 
 
[VARIANTA 2 pro partnery, kteří nejsou financováni z prostředků EU: 7.1 Pravidla 

provádění úkolů v rámci akce partnery, kteří nejsou financováni z prostředků EU 
 
Partneři, kteří [nejsou způsobilí pro financování z prostředků EU][nebo][nepožadují žádné 
financování] („partneři, kteří nejsou financováni z prostředků EU“), jsou povinni úkoly v 
rámci zvláštní akce, které jim byly svěřeny podle přílohy 1, provádět v souladu s článkem 12 
rámcové dohody o partnerství.  
 
Odhad jejich nákladů je uveden v příloze 2, avšak jejich náklady: 
 

− nebudou proplaceny a  
 

− nebudou zohledněny při výpočtu výše zvláštního grantu (viz články 4 a 17 zvláštní 
grantové dohody a článek 10 rámcové dohody o partnerství). 
 

[VARIANTA A, která se použije, jestliže partner, který není financován z prostředků EU, 
NENÍ koordinátorem a jeho spojené osoby nejsou financovány z prostředků EU: Články 4, 
5, 8 až 13, 16.3 písm. b), 16.4 písm. b), 16.6 a 17 zvláštní dohody a články 24.1.2, 29a, 32.4, 
33.2, 34.1 [VARIANTA: (s výjimkou dalších povinností týkajících se využívání)], 34.2, 36.3, 
37.5, 46, 48, 49, 50, 53 a 54 rámcové dohody o partnerství se na [základní VARIANTA 1: 
tyto partnery][VARIANTA 2, pokud se grantu týká více než jedna z uvedených tří variant: 
[zkrácený název partnera]] nevztahují. 

 
U [tohoto partnera][těchto partnerů] nebudou prováděny finanční kontroly, přezkumy a 
audity podle článku 28 rámcové dohody o partnerství.] 
 
[VARIANTA B, která se použije, jestliže partner/koordinátor, který není financován z 
prostředků EU, má spojené osoby, které jsou financovány z prostředků EU: Články 4, 5, 8 
až 13 a 16.6 zvláštní dohody a články 29a a 46 rámcové dohody o partnerství se na [základní 
VARIANTA 1: tyto partnery][VARIANTA 2, pokud se grantu týká více než jedna 
z uvedených tří variant: [zkrácený název partnera]] nevztahují. 

Články 32.4, 33.2, 34.1 [VARIANTA: (s výjimkou dalších povinností týkajících se 
využívání)], 34.2, 36.3 a 37.5 rámcové dohody o partnerství se nevztahují na výsledky 
vytvořené bez použití prostředků EU. 
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U [tohoto partnera][těchto partnerů] nebudou prováděny finanční kontroly, přezkumy a 
audity [jeho][jejich] vlastních nákladů podle článku 28 rámcové dohody o partnerství.] 
 
[VARIANTA C, která se použije, jestliže partner, který není financován z prostředků EU, 
JE koordinátorem a jeho spojené osoby nejsou financovány z prostředků EU: Články 4, 5, 8 
až 13 a 16.6 zvláštní dohody a články 24.1.2, 29a, 32.4, 33.2, 34.1 [VARIANTA: (s výjimkou 
dalších povinností týkajících se využívání)], 34.2, 36.3, 37.5 a 46 rámcové dohody o 
partnerství se na [základní VARIANTA 1: tyto partnery][VARIANTA 2, pokud se grantu 
týká více než jedna z uvedených tří variant: [zkrácený název partnera]] nevztahují. 

U [tohoto partnera][těchto partnerů] nebudou prováděny finanční kontroly, přezkumy a 
audity [jeho][jejich] vlastních nákladů podle článku 28 rámcové dohody o partnerství.] 
 
Partneři, kteří nejsou financováni z prostředků EU, mohou poskytnout věcný příspěvek jinému 
partnerovi. V takovém případě budou pro účely článků 9 a 10 považováni za třetí stranu. 
 
[další VARIANTA pro partnery, kteří nepožadují žádné financování: Pokud partner, který 
nepožaduje žádné financování, obdrží finanční prostředky později (na základě změny dohody; 
viz článek 61 rámcové dohody o partnerství), uplatní se veškeré povinnosti se zpětnou 
platností.] 
 
 7.2  Následky porušení povinností 
 
[VARIANTA: V případě, že partner, který není financován z prostředků EU, poruší 
kteroukoli z povinností podle tohoto článku, může být jeho účast na dohodě ukončena (viz 
článek 56 rámcové dohody o partnerství). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství, jež se na něj vztahují.] 
  
ČLÁNEK 8 – POŘÍZENÍ ZBOŽÍ, PRACÍ A SLUŽEB 
 
8.1  Pravidla pořizování zboží, prací nebo služeb 
 
8.1.1 Je-li to pro provádění zvláštní akce nezbytné, mohou partneři pořizovat zboží, práce 
nebo služby.  
 
Partneři musí zboží, práce nebo služby pořizovat tak, aby zajistili nejlepší poměr mezi 
kvalitou a cenou, případně nejnižší možnou cenu. Zároveň musí zabránit jakémukoli střetu 
zájmů (viz článek 41 rámcové dohody o partnerství).  
 
[VARIANTA: Jestliže pořizovací hodnota přesahuje částku […] EUR, musí se partneři navíc 
řídit těmito pravidly: […]37.] 
 

                                                 
37  Jestliže se schvalující úředník rozhodne stanovit zvláštní pravidla, měla by tato pravidla řádně zohledňovat 

zásadu proporcionality s ohledem na hodnotu zakázek a relativní výši příspěvku EU ve vztahu k celkovým 
nákladům na akci a riziku. Zvláštní pravidla musí vycházet z pravidel obsažených ve finančním nařízení. 
Finanční nařízení by nemělo být citováno, aniž by byla uvedena konkrétní příslušná ustanovení. Zvláštní 
pravidla lze stanovit pouze pro zadávání zakázek, jejichž hodnota přesahuje 60 000 EUR. Na základě 
posouzení rizik může schvalující úředník stanovit hranici vyšší než 60 000 EUR. 
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Partneři musí zajistit, že Komise [a agentura], Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči jejich dodavatelům. 
 
8.1.2  Partneři, kteří jsou „veřejnými zadavateli“ ve smyslu směrnice 2004/18/ES38 (nebo 
2014/24/EU39) nebo „zadavateli“ ve smyslu směrnice 2004/17/ES40 (nebo 2014/25/EU41), se 
musí řídit platnými vnitrostátními právními předpisy o veřejných zakázkách. 
 
8.2  Následky porušení povinností 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 8.1.1, budou náklady 
spojené s dotčenou zakázkou nezpůsobilé (viz článek 5) a budou zamítnuty (viz článek 48 
rámcové dohody o partnerství). 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 8.1.2, může být výše 
zvláštního grantu snížena (viz článek 49 rámcové dohody o partnerství). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství.  
 
ČLÁNEK 9 – VYUŽITÍ VĚCNÝCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH TŘETÍMI 

STRANAMI ZA ÚPLATU 
 
9.1  Pravidla využívání věcných příspěvků poskytnutých za úplatu 
 
Je-li to pro provádění zvláštní akce nezbytné, mohou partneři využívat věcné příspěvky 
poskytnuté za úplatu třetími stranami. 
 
Partneři mohou náklady spojené s úplatou za věcné příspěvky vykázat jako způsobilé (viz 
článek 5) až do výše nákladů, které v souvislosti s vyslanými pracovníky, vybavením, 
infrastrukturou či jinými aktivy nebo zbožím a službami, které představují věcný příspěvek, 
vznikly třetím stranám. 
 
Třetí strany a jejich příspěvky musí být uvedeny v příloze 1. [Komise][Agentura] však může 
schválit věcné příspěvky neuvedené v příloze 1 bez změny dohody (viz článek 61 rámcové 
dohody o partnerství), jestliže: 
 

− jsou zvlášť odůvodněny v pravidelné technické zprávě,  
 

                                                 
38  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při 

zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114). 
39  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a 

o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65). 
40  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při 

zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 
služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1). 

41  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 
2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:CS:NOT
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− jejich využití nemá za následek změnu zvláštní dohody, která by zpochybnila 
rozhodnutí o udělení zvláštního grantu nebo porušila zásadu rovného zacházení s 
žadateli. 

 
Partneři musí zajistit, že Komise [a agentura], Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči třetím stranám.  
 
9.2 Následky porušení povinností 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, budou náklady 
spojené s úplatou za věcný příspěvek nezpůsobilé (viz článek 5) a budou zamítnuty (viz 
článek 48 rámcové dohody o partnerství). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství. 
 
ČLÁNEK 10 – VYUŽITÍ VĚCNÝCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH TŘETÍMI 

STRANAMI BEZPLATNĚ 
 
10.1 Pravidla využívání bezplatně poskytnutých věcných příspěvků  
 
Je-li to pro provádění zvláštní akce nezbytné, mohou partneři využívat věcné příspěvky 
poskytnuté bezplatně třetími stranami.  
 
Partneři mohou náklady, které v souvislosti s vyslanými pracovníky, vybavením, 
infrastrukturou či jinými aktivy nebo zbožím a službami, které představují věcný příspěvek, 
vznikly třetím stranám, vykázat jako způsobilé v souladu s článkem 5. 
  
Třetí strany a jejich příspěvky musí být uvedeny v příloze 1. [Komise][Agentura] však může 
schválit věcné příspěvky neuvedené v příloze 1 bez změny dohody (viz článek 61 rámcové 
dohody o partnerství), jestliže: 
 

− jsou zvlášť odůvodněny v pravidelné technické zprávě, 
  

− jejich využití nemá za následek změnu zvláštní dohody, která by zpochybnila 
rozhodnutí o udělení zvláštního grantu nebo porušila zásadu rovného zacházení s 
žadateli. 

 
Partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči třetím stranám. 
 
10.2  Následky porušení povinností 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, budou náklady 
vzniklé třetím stranám v souvislosti s věcným příspěvkem nezpůsobilé (viz článek 5) a budou 
zamítnuty (viz článek 48 rámcové dohody o partnerství). 
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Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství.  
 
ČLÁNEK 11 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE SUBDODAVATELI 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
11.1 Pravidla pro provádění úkolů v rámci akce formou subdodávek 
 
11.1.1 Je-li to pro provádění zvláštní akce nezbytné, mohou partneři provedením určitých 
úkolů v rámci akce popsaných v příloze 1 pověřit subdodavatele. 
 
Subdodávkami lze pokrýt pouze omezenou část zvláštní akce.  
  
Partneři musí zadat subdodávky tak, aby zajistili nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou, 
případně nejnižší možnou cenu. Zároveň musí zabránit jakémukoli střetu zájmů (viz článek 41 
rámcové dohody o partnerství).  
 
[VARIANTA: Jestliže hodnota zadávané subdodávky přesahuje částku […] EUR, musí se 
partneři navíc řídit těmito pravidly: […]42.] 
 
[VARIANTA pro akce zahrnující zadávání zakázek v předobchodní fázi nebo zakázek na 
inovativní řešení: V případě zadávání zakázek v předobchodní fázi nebo zakázek na 
inovativní řešení musí partneři navíc dodržet transparentní a nediskriminační postup, který 
bude zahrnovat alespoň:  
 

a) „otevřený průzkum trhu“ zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie formou 
„oznámení předběžných informací“ a inzerovaný a oznámený široké veřejnosti; 
 

b) „oznámení o zahájení zadávacího řízení“ s nejméně dvouměsíční lhůtou pro 
předkládání nabídek zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie a inzerované a 
oznámené široké veřejnosti; 
 

c) „výzvu k předkládání nabídek“ na základě funkčních nebo výkonnostních 
specifikací (zohledňujících výsledky otevřeného průzkumu trhu), která bude 
obsahovat popis praktického způsobu provedení subdodávky/subdodávek; 
 

d)  objektivní a nediskriminační hodnocení nabídek a zadání 
subdodávky/subdodávek nabídce/nabídkám, které nabídly nejlepší poměr mezi 
kvalitou a cenou; 
 

e) „oznámení o zadání zakázky“ zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. 
 

                                                 
42  Jestliže se schvalující úředník rozhodne stanovit zvláštní pravidla, měla by tato pravidla řádně zohledňovat 

zásadu proporcionality s ohledem na hodnotu zakázek a relativní výši příspěvků EU ve vztahu k celkovým 
nákladům na akci a riziku. Zvláštní pravidla musí vycházet z pravidel obsažených ve finančním nařízení. 
Finanční nařízení by nemělo být citováno, aniž by byla uvedena konkrétní příslušná ustanovení. Zvláštní 
pravidla lze stanovit pouze pro zadávání zakázek, jejichž hodnota přesahuje 60 000 EUR. Na základě 
posouzení rizik může schvalující úředník stanovit hranici vyšší než 60 000 EUR.  
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Partneři musí rovněž zajistit, aby všechna oznámení předběžných informací, oznámení o 
zahájení zadávacího řízení a oznámení o zadání zakázky zveřejněná v souvislosti se 
subdodávkami obsahovala toto prohlášení: 

 
„Tato zakázka je financována Evropskou unií v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 
na základě grantové dohody č. [číslo]. Evropská unie však v tomto řízení nevystupuje jako veřejný 
zadavatel.“] 

 
[VARIANTA 1 pouze pro akce zahrnující zadávání zakázek na inovativní řešení: Účast v 
nabídkovém řízení na zakázky na inovativní řešení musí být za stejných podmínek umožněna 
účastníkům z členských států EU, přidružených zemí i zemí, jež s EU uzavřely dohodu v 
oblasti zadávání veřejných zakázek. Uplatní-li se Dohoda Světové obchodní organizace o 
vládních zakázkách, musí být účast v nabídkovém řízení na zakázky na inovativní řešení 
umožněna také účastníkům ze zemí, které tuto dohodu ratifikovaly.    
 
Jestliže zakázka na inovativní řešení spočívá (výhradně) v nákupu souboru prototypů a/nebo 
zkušebních výrobků, jež byly vyvinuty během předchozí akce zahrnující zadávání zakázek v 
předobchodní fázi, nemusí partneři provádět otevřený průzkum trhu a vydávat oznámení o 
zahájení zadávacího řízení a oznámení o zadání zakázky uvedené výše v písmenech a), b) a e). 
V takovém případě si musí vyžádat nabídky od nejméně tří dodavatelů (včetně dodavatelů, 
kteří se účastnili předchozího zadávání zakázky v předobchodní fázi) v souladu s pravidly 
vyjednávacího řízení bez zveřejnění podle směrnic 2004/18/ES (nebo 2014/24/EU) a 
2004/17/ES (nebo 2014/25/EU)43.]  
 
[VARIANTA 2 pouze pro akce zahrnující zadávání zakázek v předobchodní fázi: Zadávání 
zakázek v předobchodní fázi musí zajišťovat: 
 

− subdodavatelům práva duševního vlastnictví k výsledkům jejich činnosti, 

− kupujícím bezplatné přístupové právo k výsledkům pro jejich vlastní potřebu, 

− právo kupujících udělit (nebo žádat subdodavatele, aby udělili) třetím stranám 
nevýhradní licenci k využívání předmětných výsledků – za spravedlivých a 
přiměřených podmínek – (bez oprávnění poskytnout dílčí licenci), 

− povinnost subdodavatelů převést na kupující práva duševního vlastnictví k výsledkům 
své činnosti vytvořeným v rámci zakázky v předobchodní fázi, jestliže subdodavatelé 
výsledky komerčně nevyužijí ve lhůtě stanovené v subdodavatelské smlouvě, 

− právo kupujících zveřejnit – současně s oznámením o zadání zakázky – totožnost 
úspěšných účastníků zadávacího řízení a souhrnné informace o projektu předložené 
těmito účastníky, a dále zveřejnit – po skončení výzkumu a vývoje a po konzultaci se 
subdodavateli – souhrnné informace o výsledcích činnosti subdodavatelů a totožnost 
subdodavatelů, kteří úspěšně dokončili poslední fázi zakázky v předobchodní fázi.   

                                                 
43  Viz článek 28 a čl. 31 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/18/ES nahrazené článkem 26 a čl. 32 odst. 3 písm. a) 

směrnice 2014/24/EU a čl. 40 odst. 3 písm. b) směrnice 2004/17/ES nahrazený čl. 50 písm. b) směrnice 
2014/25/EU. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:CS:NOT
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Partneři musí zajistit, aby se převážná část výzkumné a vývojové činnosti 
subdodavatele/subdodavatelů (včetně práce hlavních výzkumných pracovníků) uskutečnila v 
členských státech EU nebo přidružených zemích (dále jen „závazné místo provedení“).] 
 
Úkoly, které mají být provedeny, a odhad nákladů na jednotlivé subdodávky musí být 
uvedeny v příloze 1. Odhadované celkové náklady na subdodávky jednotlivých partnerů musí 
být uvedeny v příloze 2. [Komise][Agentura] však může schválit subdodávky neuvedené v 
přílohách 1 a 2 bez změny dohody (viz článek 61 rámcové dohody o partnerství), jestliže: 
 

− jsou zvlášť odůvodněny v pravidelné technické zprávě,  
 

− nemají za následek změnu zvláštní dohody, která by zpochybnila rozhodnutí o udělení 
zvláštního grantu nebo porušila zásadu rovného zacházení s žadateli. 

 
[VARIANTA pro utajované informace: Úkoly v rámci akce, které zahrnují utajované 
informace, mohou být předmětem subdodávky pouze s výslovným (písemným) souhlasem 
[Komise][agentury] (viz článek 43 rámcové dohody o partnerství).] 
 
Partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči jejich subdodavatelům. 
 
11.1.2 Partneři musí zajistit, že se jejich povinnosti podle článků 41, 42, 44 a 52 rámcové 
dohody o partnerství budou vztahovat i na jejich subdodavatele. 
 
Partneři, kteří jsou „veřejnými zadavateli“ ve smyslu směrnice 2004/18/ES (nebo 
2014/24/EU) nebo „zadavateli“ ve smyslu směrnice 2004/17/ES (nebo 2014/25/EU), se musí 
řídit platnými vnitrostátními právními předpisy o veřejných zakázkách. 
 
11.2  Následky porušení povinností 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 11.1.1, budou náklady 
spojené s dotčenou subdodávkou nezpůsobilé (viz článek 5) a budou zamítnuty (viz článek 48 
rámcové dohody o partnerství). 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 11.1.2, může být výše 
zvláštního grantu snížena (viz článek 49 rámcové dohody o partnerství).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství. ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
11.1 [VARIANTA 1 v případě PCP: Pravidla zadávání zakázek v předobchodní fázi na 

služby ve výzkumu a vývoji 
 
11.1.1 Partneři zadají subdodávky služeb ve výzkumu a vývoji v rámci zakázek v 
předobchodní fázi (dále jen „služby ve výzkumu a vývoji v rámci PCP“), jež jsou nezbytné k 
řešení „společné výzvy“ uvedené v příloze 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:CS:NOT
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Subdodávky musí dotyční partneři (tj. „hlavní pořizovatel“ a „skupina kupujících“) zadávat v 
rámci jednoho společného zadávacího řízení. 
 
Hlavní pořizovatel musí být „veřejným zadavatelem“ nebo „zadavatelem“ ve smyslu směrnic 
2004/18/ES (nebo 2014/24/EU) a 2004/17/ES (nebo 2014/25/EU).   
 
Skupina kupujících musí na platby za subdodávky vytvořit „celkový společný rozpočet“.  
 
„Skupina kupujících“, „hlavní pořizovatel“, služby, jež jsou předmětem subdodávek (v 
jednotlivých fázích realizace („fáze PCP“)), jejich odhadované náklady a odhadovaný 
finanční příspěvek jednotlivých partnerů do „celkového společného rozpočtu“ se musí uvést v 
příloze 1. Odhadované náklady jednotlivých partnerů na subdodávky v rámci PCP musí být 
uvedeny v příloze 2. 
 
[VARIANTA pro utajované informace: Úkoly v rámci akce, které zahrnují utajované 
informace, mohou být předmětem subdodávky pouze s výslovným (písemným) souhlasem 
[Komise][agentury] (viz článek 43 rámcové dohody o partnerství).] 
 
Dotyční partneři musí po celou dobu trvání akce: 
 

− zaručit rovné zacházení s uchazeči a subdodavateli a vyvarovat se jakýchkoli omezení 
nebo narušení hospodářské soutěže,   

 
− vyhnout se jakémukoli střetu zájmů (viz článek 41 rámcové dohody o partnerství), 

 
− umožnit, aby veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce (a jakémkoli dalším 

jazyce/jazycích podle jejich výběru). 
 
Zadávání zakázek v předobchodní fázi musí zajišťovat: 
 

− subdodavatelům práva duševního vlastnictví k výsledkům jejich činnosti, 

− kupujícím bezplatné přístupové právo k výsledkům pro jejich vlastní potřebu, 

− právo kupujících udělit (nebo žádat subdodavatele, aby udělili) třetím stranám 
nevýhradní licenci k využívání předmětných výsledků – za spravedlivých a 
přiměřených podmínek – (bez oprávnění poskytnout dílčí licenci), 

− povinnost subdodavatelů převést na kupující práva duševního vlastnictví k výsledkům 
své činnosti vytvořeným v rámci zakázky v předobchodní fázi, jestliže subdodavatelé 
výsledky komerčně nevyužijí ve lhůtě stanovené v subdodavatelské smlouvě, 

− právo kupujících zveřejnit – současně s oznámením o výsledku zadávacího řízení – 
totožnost úspěšných účastníků zadávacího řízení a souhrnné informace o projektu 
předložené těmito účastníky, a dále zveřejnit – po skončení výzkumu a vývoje a po 
konzultaci se subdodavateli – souhrnné informace o výsledcích činnosti subdodavatelů 
a totožnost subdodavatelů, kteří úspěšně dokončili poslední fázi zakázky v 
předobchodní fázi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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Dotyční partneři musí zajistit, aby se převážná část výzkumné a vývojové činnosti 
subdodavatele/subdodavatelů (včetně práce hlavních výzkumných pracovníků) uskutečnila v 
členských státech EU nebo přidružených zemích (dále jen „závazné místo provedení“). 
 
Dotyční partneři jsou povinni připravit a zajistit subdodávky a realizovat příslušné 
subdodavatelské smlouvy v souladu s následujícími požadavky. Dotyční partneři musí: 
 

a) v „přípravné fázi“: 
 

a) uzavřít (písemnou) dohodu o svých interních postupech pro společné zadávání 
zakázek v předobchodní fázi (dále jen „dohoda o společném zadávání zakázek“); 
 

b) uskutečnit otevřený průzkum trhu, který: 
 

− bude dva měsíce předem uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie (formou 
„předběžného oznámení“ vypracovaného v anglickém jazyce a jakémkoli 
dalším jazyce/jazycích podle výběru skupiny kupujících), 
 

− bude inzerován a oznámen široké veřejnosti, 
 

− bude shrnut na internetových stránkách projektu a dalších internetových 
stránkách požadovaných [Komisí][agenturou], a to společně se seznamem 
otázek vznesených během otevřeného průzkumu trhu a odpovědí na tyto otázky; 

 
c) připravit „společnou zadávací dokumentaci“; 
 

b)  ve „fázi zadávacího řízení / předkládání nabídek“: 
 

i) krok 1: vypracovat „oznámení o zahájení zadávacího řízení“, jež 
 
− bude zveřejněno hlavním pořizovatelem v Úředním věstníku Evropské unie 

(v anglickém jazyce a jakémkoli dalším jazyce/jazycích podle výběru 
skupiny kupujících),  

 
− bude uvádět, že se zadávací řízení týká zakázky v předobchodní fázi, jež je 

vyňata z působnosti směrnic 2004/18/ES (nebo 2014/24/EU) a 2004/17/ES 
(nebo 2014/25/EU)44, 

 
− bude stanovovat alespoň dvouměsíční lhůtu pro přijímání nabídek, 

 
− bude umožňovat předkládání nabídek v anglickém jazyce (a jakémkoli 

dalším jazyce/jazycích podle výběru skupiny kupujících), 
 

− bude inzerováno a oznámeno široké veřejnosti, 
 

− bude uvádět, jak mohou potenciální uchazeči získat „výzvu k předkládání 
nabídek“, 

                                                 
44  Viz čl. 16 písm. f) směrnice 2004/18/ES nahrazený článkem 14 směrnice 2014/24/EU a čl. 24 písm. e) 

směrnice 2004/17/ES nahrazený článkem 32 směrnice 2014/25/EU. 
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a výzvu k předkládání nabídek, kterou budou všechny hospodářské subjekty, jež mají 
zájem, vyzvány k předkládání nabídek a která: 

 
− bude uvádět hlavního pořizovatele, skupinu kupujících a případně třetí 

strany zapojené do PCP, 
 

− bude obsahovat informace pro potenciální uchazeče o výsledcích průzkumu 
trhu a seznamu otázek a odpovědí v souvislosti s tímto průzkumem (viz 
výše), 

 
− bude obsahovat popis společné výzvy (na základě funkčních nebo 

výkonnostních specifikací s přihlédnutím k výsledkům otevřeného průzkumu 
trhu),  

 
− bude obsahovat popis postupu hodnocení a výběru nabídek v první fázi 

PCP a průběžných hodnocení po každé další fázi PCP, 
 

− bude obsahovat popis praktických aspektů realizace subdodávek, 
 

− bude upřesňovat minimální požadavky, jimiž se musí subdodavatelé během 
PCP řídit, 
 

− bude obsahovat popis ujednání o právech duševního vlastnictví, důvěrnosti 
informací a zveřejňování informací (informace o výsledku zadávacího 
řízení a zveřejnění shrnutí výsledků výzkumu a vývoje) a pravidel týkajících 
se rozhodného práva a řešení sporů; 

 
ii) krok 2: provést vyhodnocení nabídek a určit jejich pořadí na základě společné 

zadávací dokumentace (viz výše) podle kritéria nejlepšího poměru mezi 
kvalitou a cenou, přičemž je třeba zajistit, aby cena odpovídala tržním 
podmínkám; 

 
iii) krok 3: zadat subdodávky minimálně třem uchazečům, kteří nabízejí nejlepší 

poměr mezi kvalitou a cenou a cenu odpovídající tržním podmínkám.  
 

Rámcové dohody (jedna dohoda na každého vybraného uchazeče) musí 
podepsat hlavní pořizovatel a musí v nich být stanoveny podmínky, kterými se 
řídí zvláštní smlouvy.  

 
Zvláštní smlouvy (jedna smlouva na každého vybraného uchazeče a fázi PCP) 
musí podepsat hlavní pořizovatel a musí v nich být uvedeny podrobnosti o 
službách ve výzkumu a vývoji v rámci PCP, jež pořizují jednotliví kupující 
(zejména jejich množství a cena); 

 
iv) krok 4: vypracovat „oznámení o výsledku zadávacího řízení“, jež hlavní 

pořizovatel zveřejní do 48 dnů od uzavření rámcových dohod v Úředním 
věstníku Evropské unie (v anglickém jazyce a jakémkoli dalším jazyce/jazycích 
podle výběru skupiny kupujících); 
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c)  ve „fázi realizace zakázek“: 

 
i) kontrolovat, zda jsou subdodávky služeb ve výzkumu a vývoji v rámci PCP 

realizovány v souladu s cíli akce stanovenými v příloze 1;  
 

ii) zajistit, aby se dodržovalo plánování zdrojů podle přílohy 1 a předběžný 
rozpočet uvedený v příloze 2; 

 
iii) zajistit, aby subdodavatelé obdrželi příslušné platby. 

 
Dotyční partneři musí zajistit, že Komise [a agentura], Evropský účetní dvůr (EÚD) a 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle 
článků 28 a 29 rámcové dohody o partnerství rovněž vůči jejich subdodavatelům. 
 
11.1.2 Kromě toho musí dotyční partneři zajistit, že se jejich povinnosti podle článků 23.1, 24, 
40, 41, 42, 43, 44, 45 a 52 rámcové dohody o partnerství budou vztahovat i na jejich 
subdodavatele. 
 
Dotyční partneři musí rovněž zajistit, aby všechna předběžná oznámení, oznámení o zahájení 
zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení zveřejněná v souvislosti se 
subdodávkami obsahovala toto prohlášení: 

 
„Tato zakázka je financována Evropskou unií v rámci programu pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 na základě grantové dohody č. [číslo]. Evropská unie však v tomto řízení 
nevystupuje jako veřejný zadavatel.“] 

 
[VARIANTA 2 v případě PPI: Pravidla zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení 
 
11.1.1 Partneři zadají subdodávky v rámci veřejných zakázek na inovativní řešení (PPI), jež 
jsou nezbytné k řešení „společné výzvy“ uvedené v příloze 1.  
 
Subdodávky musí dotyční partneři (tj. „skupina kupujících“ a „hlavní pořizovatel“) zadávat v 
rámci jednoho společného zadávacího (nebo několika koordinovaných zadávacích) řízení. 
 
Hlavní pořizovatel musí být „veřejným zadavatelem“ nebo „zadavatelem“ ve smyslu směrnic 
2004/18/ES (nebo 2014/24/EU) a 2004/17/ES (nebo 2014/25/EU).  
 
„Skupina kupujících“, „hlavní pořizovatel“, inovativní řešení a odhadované náklady se musí 
uvést v příloze 1. Odhadované náklady jednotlivých partnerů na subdodávky v rámci PPI 
musí být uvedeny v příloze 2. 
 
[VARIANTA pro utajované informace: Úkoly v rámci akce, které zahrnují utajované 
informace, mohou být předmětem subdodávky pouze s výslovným (písemným) souhlasem 
[Komise][agentury] (viz článek 43 rámcové dohody o partnerství).] 
 
Dotyční partneři musí po celou dobu trvání akce: 
 

− zaručit rovné zacházení s uchazeči a subdodavateli a vyvarovat se jakýchkoli omezení 
nebo narušení hospodářské soutěže, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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− vyhnout se jakémukoli střetu zájmů (viz článek 41 rámcové dohody o partnerství), 

 
− umožnit, aby veškerá komunikace (s potenciálními uchazeči, uchazeči a 

subdodavateli) probíhala v anglickém jazyce (a jakémkoli dalším jazyce/jazycích 
podle jejich výběru). 

 
Účast v nabídkovém řízení v rámci PPI musí být za stejných podmínek umožněna účastníkům 
z členských států EU, přidružených zemí i zemí, jež s EU uzavřely dohodu v oblasti zadávání 
veřejných zakázek. Uplatní-li se Dohoda Světové obchodní organizace o vládních zakázkách, 
musí být účast v nabídkovém řízení v souvislosti se subdodávkami v rámci PPI umožněna také 
účastníkům ze zemí, které tuto dohodu ratifikovaly. 
 
Dotyční partneři jsou povinni připravit a zajistit subdodávky a naplňovat příslušné 
subdodavatelské smlouvy v souladu s následujícími požadavky. Dotyční partneři musí: 
 

a) v „přípravné fázi“: 
 

i)  určit své interní postupy pro společné (nebo koordinované) zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení a uzavřít o nich (písemnou) dohodu (dále jen 
„dohoda o společném zadávání zakázek“); 
 

ii)  [VARIANTA 1 v případě akcí zahrnujících veřejné zakázky na inovativní řešení, 
které nespočívají pouze v nákupu omezeného souboru prototypů a/nebo 
zkušebních výrobků vyvinutých během předchozí akce zahrnující zadávání 
zakázek v předobchodní fázi: uskutečnit „otevřený průzkum trhu“ a vyzvat k 
účasti všechny hospodářské subjekty, jež o to mají zájem. Tento průzkum: 

 
− bude dva měsíce předem uveřejněn hlavním pořizovatelem v Úředním věstníku 

Evropské unie (formou „předběžného oznámení“ vypracovaného v anglickém 
jazyce a jakémkoli dalším jazyce/jazycích podle výběru skupiny kupujících), 

` 
− bude inzerován a oznámen široké veřejnosti, 

 
− bude shrnut na internetových stránkách projektu a dalších internetových 

stránkách požadovaných [Komisí][agenturou], a to společně se seznamem 
otázek vznesených během otevřeného průzkumu trhu a odpovědí na tyto 
otázky;] 

 
[VARIANTA 2: nepoužije se;] 
 

iii) připravit společnou zadávací dokumentaci na základě analýzy potřeb skupiny 
kupujících; 

 
b) ve „fázi zadávacího řízení / předkládání nabídek“: 

 
[VARIANTA 1 v případě akcí zahrnujících veřejné zakázky na inovativní řešení, které 
nespočívají pouze v nákupu souboru prototypů a/nebo zkušebních výrobků vyvinutých 
během předchozí akce zahrnující zadávání zakázek v předobchodní fázi: 
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i) krok 1: vypracovat jedno (nebo několik) „oznámení o zahájení zadávacího 
řízení“, jež: 

 
− bude zveřejněno hlavním pořizovatelem (nebo příjemcem) v Úředním 

věstníku Evropské unie (v anglickém jazyce a jakémkoli dalším 
jazyce/jazycích podle výběru skupiny kupujících), 
 

− bude stanovovat lhůtu pro přijímání nabídek, jež bude dostatečná pro 
přípravu inovativních nabídek. 

 
Výzva k předkládání nabídek musí zůstat otevřená alespoň 60 dní.  
 
Nelze použít omezené řízení se zkrácenou lhůtou pro přijímání nabídek, 

 
− bude umožňovat předkládání nabídek v anglickém jazyce (a jakémkoli 

dalším jazyce/jazycích podle výběru skupiny kupujících), 
 

− bude inzerováno a oznámeno široké veřejnosti, 
 
− bude uvádět, jak mohou potenciální uchazeči získat zadávací dokumentaci 

a „výzvu/výzvy k předkládání nabídek v rámci PPI“,  
 
a zadávací dokumentaci a výzvu k předkládání nabídek v rámci PPI;  
 

ii) krok 2: provést jedno (nebo několik) vyhodnocení nabídek a určit jejich 
pořadí na základě společné zadávací dokumentace (viz výše) podle kritéria 
nejlepšího poměru mezi kvalitou a cenou, přičemž je třeba zajistit, aby cena 
odpovídala tržním podmínkám; 

 
iii) krok 3: zadat subdodávku/subdodávky uchazeči/uchazečům, který/kteří nabízí 

nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou a cenu odpovídající tržním podmínkám; 
 

iv) krok 4: vypracovat jedno (nebo několik) „oznámení o výsledku zadávacího 
řízení“, jež partner nebo hlavní pořizovatel zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie (v anglickém jazyce a jakémkoli dalším jazyce/jazycích podle 
výběru skupiny kupujících);] 

 
[VARIANTA 2 v případě akcí zahrnujících veřejné zakázky na inovativní řešení, které 
spočívají pouze v nákupu souboru prototypů a/nebo zkušebních výrobků vyvinutých 
během předchozí akce zahrnující zadávání zakázek v předobchodní fázi: 

 
i) krok 1: vyžádat si nabídky od nejméně tří dodavatelů, přičemž v této žádosti / 

těchto žádostech se v souladu s pravidly vyjednávacího řízení bez zveřejnění 
podle směrnic 2004/18/ES (nebo 2014/24/EU) a 2004/17/ES (nebo 
2014/25/EU)45: 

 

                                                 
45  Viz článek 28 a čl. 31 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/18/ES nahrazené článkem 26 a čl. 32 odst. 3 písm. a) 

směrnice 2014/24/EU  a čl. 40 odst. 3 písm. b) směrnice 2004/17/ES nahrazený čl. 50 písm. b) směrnice 
2014/25/EU. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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− použijí funkční nebo výkonnostní technické specifikace, 
 

− vyloučí kritéria výběru na základě restriktivních kvalifikačních požadavků 
či nepřiměřených finančních záruk, 

 
− stanoví kritéria pro udělení zakázky na základě zásady nejlepšího poměru 

mezi kvalitou a cenou, 
 

− popíší praktické aspekty realizace subdodávek, zejména:  
 

− druhy subdodavatelských smluv, jež budou uzavřeny s úspěšnými 
uchazeči (především zda se použije rámcová dohoda s více 
hospodářskými subjekty, či nikoli), 

 
− uvedou ujednání o právech duševního vlastnictví,  

 
− uvedou ujednání týkající se odpovědnosti za škody; 

 
iv) krok 2: provést jedno (nebo několik) vyhodnocení nabídek a určit jejich 

pořadí na základě společné zadávací dokumentace (viz výše) podle kritéria 
nejlepšího poměru mezi kvalitou a cenou, přičemž je třeba zajistit, aby cena 
odpovídala tržním podmínkám; 

 
v) krok 3: zadat subdodávky minimálně třem uchazečům, kteří nabízejí nejlepší 

poměr mezi kvalitou a cenou a cenu odpovídající tržním podmínkám;]  
 

c) ve „fázi realizace zakázek“: 
 

i) kontrolovat, zda jsou subdodávky inovativních řešení realizovány v souladu s 
cíli akce stanovenými v příloze 1;  

 
ii)  zajistit, aby se dodržovalo plánování zdrojů podle přílohy 1 a předběžný 

rozpočet uvedený v příloze 2; 
 

iii) zajistit, aby subdodavatelé obdrželi příslušné platby. 
 
Dotyční partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle 
článků 28 a 29 rámcové dohody o partnerství rovněž vůči jejich subdodavatelům. 
 
11.1.2 Kromě toho musí dotyční partneři zajistit, že se jejich povinnosti podle článků 23.1, 24, 
40, 41, 42, 43, 44, 45 a 52 rámcové dohody o partnerství budou vztahovat i na jejich 
subdodavatele. 
 
Partneři, kteří vystupují jako veřejní zadavatelé ve smyslu směrnice 2004/18/ES (nebo 
2014/24/EU) nebo zadavatelé ve smyslu směrnice 2004/17/ES (nebo 2014/25/EU), se musí 
řídit platnými vnitrostátními právními předpisy o veřejných zakázkách. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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Dotyční partneři musí rovněž zajistit, aby všechna předběžná oznámení, oznámení o zahájení 
zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení zveřejněná v souvislosti se 
subdodávkami obsahovala toto prohlášení: 
 

„Tato zakázka je financována Evropskou unií v rámci programu pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 na základě grantové dohody č. [číslo]. Evropská unie však v tomto řízení 
nevystupuje jako veřejný zadavatel.“] 

 
11.2 Pravidla zadávání subdodávek souvisejících doplňkových koordinačních činností a 

činností zaměřených na vytváření sítí  
 
11.2.1 Je-li to pro provádění akce nezbytné, mohou partneři zadávat subdodávky týkající se 
„souvisejících doplňkových koordinačních činností a činností zaměřených na vytváření sítí“ 
popsaných v příloze 1. 
 
Partneři musí zadat subdodávky tak, aby zajistili nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou, 
případně nejnižší možnou cenu. Zároveň musí zabránit jakémukoli střetu zájmů (viz článek 41 
rámcové dohody o partnerství).  
 
[VARIANTA: Jestliže hodnota zadávané subdodávky přesahuje částku […] EUR, musí se 
partneři navíc řídit těmito pravidly: […]46.] 
 
Úkoly, které mají být provedeny, a odhad nákladů na jednotlivé subdodávky musí být 
uvedeny v příloze 1. Odhadované celkové náklady jednotlivých partnerů na subdodávky musí 
být uvedeny v příloze 2. [Komise][Agentura] však může schválit subdodávky neuvedené v 
přílohách 1 a 2 bez změny dohody (viz článek 61 rámcové dohody o partnerství), jestliže: 
 

− jsou zvlášť odůvodněny v pravidelné nebo závěrečné technické zprávě a  
 

− nemají za následek změnu dohody, která by zpochybnila rozhodnutí o udělení grantu 
nebo porušila zásadu rovného zacházení s žadateli. 

 
[VARIANTA pro utajované informace: Úkoly v rámci akce, které zahrnují utajované 
informace, mohou být předmětem subdodávky pouze s výslovným (písemným) souhlasem 
[Komise][agentury] (viz článek 43 rámcové dohody o partnerství).] 
 
Partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči jejich subdodavatelům. 
 
11.2.2 Kromě toho musí partneři zajistit, že se jejich povinnosti podle článků 41, 42, 44 a 45 
rámcové dohody o partnerství budou vztahovat i na jejich subdodavatele. 
 

                                                 
46  Jestliže se schvalující úředník rozhodne stanovit zvláštní pravidla, měla by tato pravidla řádně zohledňovat 

zásadu proporcionality s ohledem na hodnotu zakázek a relativní výši příspěvků EU ve vztahu k celkovým 
nákladům na akci a riziku. Zvláštní pravidla musí vycházet z pravidel obsažených ve finančním nařízení. 
Finanční nařízení by nemělo být citováno, aniž by byla uvedena konkrétní příslušná ustanovení. Zvláštní 
pravidla lze stanovit pouze pro zadávání zakázek, jejichž hodnota přesahuje 60 000 EUR. Na základě 
posouzení rizik může schvalující úředník stanovit hranici vyšší než 60 000 EUR.   
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Partneři, kteří vystupují jako veřejní zadavatelé ve smyslu směrnice 2004/18/ES (nebo 
2014/24/EU) nebo zadavatelé ve smyslu směrnice 2004/17/ES (nebo 2014/25/EU), se musí 
řídit platnými vnitrostátními právními předpisy o veřejných zakázkách. 
 
11.3 Následky porušení povinností  
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 11.1.1 nebo 11.2.1, budou 
náklady spojené s dotčenou subdodávkou nezpůsobilé (viz článek 6) a budou zamítnuty (viz 
článek 42).  
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 11.1.2 nebo 11.2.2, 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 12 – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE SPOJENÝMI OSOBAMI 
 
[VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 19 rámcové dohody o partnerství: 
12.1 Pravidla zadávání částí akce spojeným osobám 
 
 12.1.1 Spojené osoby uvedené v článku 19 rámcové dohody o partnerství mohou provádět 
úkoly v rámci akce, které jim byly přiděleny podle přílohy 1. 
 
Mohou vykázat náklady, které jim vzniknou v souvislosti s prováděním úkolů v rámci akce, 
jako způsobilé v souladu s článkem 5.  
 
Partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči jejich spojeným osobám. 
 
12.1.2 Partneři musí zajistit, že jejich povinnosti podle článků 24, 26, 41, 42 a 44 rámcové 
dohody o partnerství budou platit i pro jejich spojené osoby. 
 
12.2 Následky porušení povinností  
 
V případě porušení kterékoli z povinností podle článku 12.1.1 budou náklady spojené osoby 
nezpůsobilé (viz článek 5) a budou zamítnuty (viz článek 48 rámcové dohody o partnerství).  
 
V případě porušení kterékoli z povinností podle článku 12.1.2 může být výše zvláštního grantu 
snížena (viz článek 49 rámcové dohody o partnerství). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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ČLÁNEK 12a – PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKCE MEZINÁRODNÍMI 
PARTNERY 
 
[VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 19a rámcové dohody o 

partnerství: 12a.1 Pravidla zadávání částí akce mezinárodním partnerům 
 

Mezinárodní partneři uvedení v článku 19a rámcové dohody o partnerství mohou provádět 
úkoly v rámci akce, které jim byly přiděleny podle přílohy 1. 
 

Odhad nákladů mezinárodních partnerů je uveden v příloze 2, avšak jejich náklady: 
 

− nebudou proplaceny a  
 

− nebudou zohledněny při výpočtu výše grantu. 
 

Partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči jejich mezinárodním partnerům. 
  
Partneři musí zajistit, že jejich povinnosti podle článku 24.1.1 rámcové dohody o partnerství, 
čl. 16.3 písm. a) a čl. 16.4 písm. a) zvláštní grantové dohody a článků 41, 42 a 44 rámcové 
dohody o partnerství budou platit i pro jejich mezinárodní partnery. 
 
12a.2 Následky porušení povinností 
 

V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, může být výše 
zvláštního grantu snížena (viz článek 49 rámcové dohody o partnerství). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství.] 
 

[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
ČLÁNEK 13 – FINANČNÍ PODPORA TŘETÍM STRANÁM  
 
13.1 Pravidla poskytování finanční podpory třetím stranám 
 
[VARIANTA 1, která se použije, je-li stanovena v pracovním programu: 13.1.1 Partneři 
musí poskytovat finanční podporu v souladu s podmínkami uvedenými v příloze 1. 
  
Tyto podmínky musí zahrnovat alespoň: 
 

a) maximální částku finanční podpory jednotlivým třetím stranám.  
 

Maximální částka nesmí přesáhnout 60 000 EUR na jednu třetí stranu, s výjimkou 
případů, kdy je to nutné k dosažení cílů zvláštní akce popsaných v příloze 1; 

   
b)  kritéria pro výpočet přesné částky finanční podpory;  
 
c) úplný seznam různých typů činností, jež jsou pro finanční podporu způsobilé;  
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d) osoby nebo kategorie osob, jež mohou získat finanční podporu; 
 
e) kritéria poskytování finanční podpory. 

 
Partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči třetím stranám, jež dostávají finanční podporu. 
 
13.1.2 Partneři musí zajistit, že jejich povinnosti podle článků 41, 42, 44 a 52 rámcové 
dohody o partnerství budou platit i pro třetí strany, jež dostávají finanční podporu.] 
 
 [VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
13.2 Finanční podpora ve formě udělování cen 
 
[VARIANTA 1, která se použije, je-li stanovena v pracovním programu: 13.2.1 Partneři 
jsou povinni udělovat ceny v souladu s podmínkami popsanými v příloze 1. 
 
Tyto podmínky musí zahrnovat alespoň: 
 

a)  podmínky účasti;  
 
b)  kritéria pro udělení ceny;  
 
c)  hodnotu ceny;  
 
d)  způsob vyplacení. 

 
Partneři musí zajistit, že [agentura,] Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle článků 28 a 29 
rámcové dohody o partnerství rovněž vůči třetím stranám, jimž byla udělena cena.  
 
13.2.2 Partneři musí zajistit, že jejich povinnosti podle článků 41, 42, 44 a 52 rámcové 
dohody o partnerství budou platit i pro třetí strany, jimž byla udělena cena.]  
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
13.3 Následky porušení povinností 
 
[VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 13.1 a/nebo 13.2: V případě, že 
partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 13.1.1 nebo 13.2.1, budou náklady 
spojené s finanční podporou nebo cenou nezpůsobilé (viz článek 5) a budou zamítnuty (viz 
článek 48 rámcové dohody o partnerství). 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 13.1.2 nebo 13.2.2, může 
být výše zvláštního grantu snížena (viz článek 49 rámcové dohody o partnerství).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství.]  
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[VARIANTA 2: nepoužije se]  
 
ČLÁNEK 13a – PODPORA NEBO REALIZACE NADNÁRODNÍCH PROJEKTŮ 
 
nepoužije se 
 
ČLÁNEK 14 – POSKYTNUTÍ NADNÁRODNÍHO NEBO VIRTUÁLNÍHO PŘÍSTUPU 

K VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTUŘE  
 
14.1 Pravidla poskytování nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře  
 
[VARIANTA 1 pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: 14.1.1 „Poskytovatelé 
přístupu“47 musí poskytovat přístup k výzkumné infrastruktuře nebo zařízení48 v souladu s 
těmito podmínkami: 
 

a)  poskytovaný přístup: 
 

Přístup musí být bezplatný nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře nebo 
zařízením poskytnutý vybraným skupinám uživatelů.  
 
Přístup musí zahrnovat logistickou, technologickou a vědeckou podporu, jakož i 
zvláštní odbornou přípravu, která se obvykle poskytuje externím výzkumným 
pracovníkům, kteří infrastrukturu využívají; 
 

b) kategorie uživatelů, kteří mohou získat přístup: 
 

Nadnárodní přístup musí být poskytnut vybraným „uživatelským skupinám“, tj. 
týmům jednoho či více výzkumných pracovníků (uživatelů) vedeným „vedoucím 
uživatelské skupiny“.  
 
Vedoucí uživatelské skupiny a většina uživatelů musí pracovat v jiné zemi než 
zemi/zemích, kde se nachází dané zařízení. 
 
Toto pravidlo neplatí: 
 

– jestliže přístup poskytuje mezinárodní organizace, Společné výzkumné 
středisko, konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) nebo jiný 
podobný právní subjekt,  

 
– v případě vzdáleného přístupu k souboru zařízení, jež se nacházejí v různých 

zemích a nabízejí stejný druh služeb. 
 

                                                 
47 „Poskytovatelem přístupu“ se rozumí partner nebo spojená osoba pověřená poskytováním přístupu k jedné 

nebo více výzkumným infrastrukturám či zařízením nebo jejich části, jak je popsáno v příloze 1.  
48  „Zařízením“ se rozumí část výzkumné infrastruktury nebo jí poskytovaná služba, kterou je možné používat 

samostatně, nezávisle na celku. Výzkumná infrastruktura sestává z jednoho či více zařízení. 



Zvláštní dohoda č.: [číslo] [zkratka] [identifikátor výzvy] 
  

H2020 Vzorové grantové dohody – Zvláštní grantová dohoda s více partnery (SGA – Multi) – v4.0 – 27.2.2017 
 

53 
 

Přístup mohou využívat pouze uživatelské skupiny, které jsou oprávněny výsledky 
své činnosti vyvíjené v rámci akce šířit, s výjimkou uživatelů, kteří pracují pro 
malé nebo střední podniky. 
 
Pro uživatelské skupiny, v nichž většina uživatelů nepracuje v zemi EU nebo v 
přidružené zemi49, je přístup omezen na 20 % celkového počtu přístupových 
jednotek poskytnutých v rámci grantu, není-li v příloze 1 uveden vyšší procentuální 
podíl;  

 
c) postupy a kritéria pro výběr uživatelských skupin: 

 
Uživatelské skupiny podávají žádost o přístup formou (písemného) popisu práce, 
kterou hodlají vykonat, spolu se jmény, státní příslušností a domovskou institucí 
uživatelů. 
 
Výběr uživatelských skupin provádí výběrová komise ustavená poskytovateli 
přístupu.  
 
Výběrová komise musí sestávat z mezinárodních odborníků v daném oboru, z nichž 
je alespoň polovina nezávislá na partnerech, není-li v příloze 1 uvedeno jinak. 
 
Výběrová komise posoudí všechny obdržené návrhy a doporučí užší seznam 
uživatelských skupin, které by měly přístup získat.   
 
Výběrová komise musí zakládat svou volbu na vědeckém významu a vzít v úvahu, 
že přednost by měly mít uživatelské skupiny složené z uživatelů, kteří: 
  

− zařízení dosud nevyužívali a 
 

− pracují v zemích, ve kterých žádné obdobné výzkumné infrastruktury 
neexistují. 
 

Uplatní přitom zásady transparentnosti, spravedlnosti a nestrannosti. 
 
[VARIANTA: Při výběru uživatelských skupin se musí partneři navíc řídit těmito 
dalšími pravidly: […]50]; 

 
d) další podmínky: 

 

                                                 
49  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 [VARIANTA pro granty 
EU: článku 7 nařízení o rámcovém programu H2020 č. 1291/2013. Článek 7 stanoví podmínky přidružení 
třetích zemí k programu Horizont 2020.][VARIANTA pro granty Euratomu: článku 5 nařízení Rady 
(Euratom) č. 1314/2013 ze dne 16. prosince 2013 o programu Evropského společenství pro atomovou energii 
pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („nařízení o programu pro výzkum a odbornou přípravu Euratom–H2020 č. 
1314/2013“) (Úř. věst. 347, 20.12.2013, s. 948). Článek 5 stanoví podmínky přidružení třetích zemí 
k programu Horizont 2020.] 

50  Považuje-li schvalující úředník za nutné upřednostnit určité kategorie uživatelů. 
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Pro výběr uživatelských skupin, které žádají návštěvu zařízení v délce trvání 
přesahující tři měsíce, nejsou-li takové návštěvy uvedeny v příloze 1, si 
poskytovatel přístupu musí vyžádat písemný souhlas [Komise] [agentury] (viz 
článek 58 rámcové dohody o partnerství). 
 

14.1.2 Kromě toho musí poskytovatel přístupu: 
 

− veřejně inzerovat, mj. na k tomu určené internetové stránce, přístup, který na 
základě zvláštní dohody nabízí,  
 

− inzerováním přístupu podpořit rovnost příležitostí a při definování podpory 
poskytované uživatelům zohlednit rovnost pohlaví, 
 

− zajistit, aby se uživatelé řídili podmínkami rámcové a zvláštní dohody, 
 

− zajistit, že se jeho povinnosti podle článků 41, 42, 44 a 52 rámcové dohody o 
partnerství budou vztahovat i na uživatele.] 

 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
14.2 Pravidla poskytování virtuálního přístupu k výzkumné infrastruktuře  
 
[VARIANTA 1 pro virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: „Poskytovatelé přístupu“51 
musí poskytovat přístup k výzkumné infrastruktuře nebo zařízení52 v souladu s těmito 
podmínkami: 
 

a) poskytovaný přístup: 
 
Musí se jednat o bezplatný virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře nebo 
zařízením.  
 
„Virtuálním přístupem“ se rozumí otevřený a volný přístup k prostředkům 
potřebným pro výzkum prostřednictvím komunikačních sítí, aniž by došlo k výběru 
výzkumných pracovníků, jimž je přístup poskytnut; 

 
b) další podmínky: 

 
Poskytovatel přístupu musí zajistit pravidelné posouzení služeb virtuálního 
přístupu komisí složenou z mezinárodních odborníků v daném oboru, z nichž je 
alespoň polovina nezávislá na partnerech, není-li v příloze 1 uvedeno jinak.] 

 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
14.3 Následky porušení povinností 
 

                                                 
51 „Poskytovatelem přístupu“ se rozumí partner nebo spojená osoba pověřená poskytováním přístupu k jedné 

nebo více výzkumným infrastrukturám či zařízením nebo jejich části, jak je popsáno v příloze 1.  
52  „Zařízením“ se rozumí část výzkumné infrastruktury nebo jí poskytovaná služba, kterou je možné používat 

samostatně, nezávisle na celku. Výzkumná infrastruktura sestává z jednoho či více zařízení. 
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[VARIANTA 1, která se použije v případě, že platí článek 14.1 a/nebo 14.2: V případě, že 
partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 14.1.1 nebo 14.2, budou náklady spojené 
s přístupem nezpůsobilé (viz článek 5) a budou zamítnuty (viz článek 48 rámcové dohody o 
partnerství). 
 
V případě, že partner poruší kteroukoli z povinností podle článku 14.1.2, může být výše 
zvláštního grantu snížena (viz článek 49 rámcové dohody o partnerství).  
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství.]  
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
ODDÍL 2 PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE SPRÁVOU GRANTU  
 
ČLÁNEK 15 – PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ  
 
15.1 Povinnost předložit výsledky  
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Koordinátor je povinen předložit „výsledky“ uvedené v příloze 1 v souladu s podmínkami a 
časovým harmonogramem v ní stanovenými. ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
 Koordinátor je povinen předložit: 

 
− 5 dní před jeho zveřejněním: kopii předběžného oznámení (viz článek 13), 

 
− 30 dní před jeho zveřejněním: kopii oznámení o zahájení zadávacího řízení (viz článek 

13), 
 

− po provedení hodnocení nabídek [VARIANTA v případě PCP: (a průběžných 
hodnocení, jež předchází zahájení každé nové fáze PCP (viz článek 13))]:   
 

− informace o celkovém počtu obdržených nabídek, zejména údaje o vítězném 
uchazeči / vítězných uchazečích a shrnutí vítězných nabídek pro účely 
zveřejnění a hodnocení, 
 

− informace o hodnocení nabídek: konečné pořadí vybraných projektů, 
konečné bodové hodnocení a kvalitativní posouzení podle jednotlivých 
hodnoticích kritérií u všech obdržených nabídek, zápis ze zasedání, na němž se 
hodnocení uskutečnilo, 
 

− [VARIANTA v případě PCP: posouzení výsledků, jichž dosáhl každý účastník 
v předchozí fázi PCP, které provede skupina kupujících (s výjimkou prvního 
hodnocení nabídek na začátku PCP),] 
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− [základní VARIANTA 1 (dvě platby v rámci předběžného financování): koordinátor 

musí v měsíci [Y] předložit zprávu o dosaženém pokroku obsahující: 
 

− „pravidelnou souhrnnou technickou zprávu“ určenou ke zveřejnění 
[Komisí][agenturou], 

 
− přehled o tom, jakého pokroku bylo dosaženo v plnění cílů dané akce, včetně 

dílčích cílů 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,]    

 
[VARIANTA 2 v případě tří plateb v rámci předběžného financování: nepoužije se,] 
 

– po skončení akce: informace o každé subdodávce financované v rámci daných 
zakázek, včetně údajů o všech dodavatelích, kteří se na zakázkách podíleli, a přehledu 
výsledků pro účely zveřejnění a hodnocení. 
 
Je třeba zahrnout posouzení konečných výsledků každého účastníka z hlediska 
dosažení výkonnostních a funkčních požadavků společné zadávací dokumentace, které 
provede skupina kupujících na základě validace řešení, 
 

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

 
[Partneři jsou kromě toho povinni: 
 

− [VARIANTA 1 v případě PCP: po skončení akce: předvést [Komisi][agentuře] 
zkušební výrobky, jež jsou výsledkem pořízených služeb ve výzkumu a vývoji.] 
 

− [VARIANTA 2 v případě PPI: po skončení akce: předvést [Komisi][agentuře] 
inovativní řešení.]] ] 

 
15.2 Následky porušení povinností 
 
Pokud koordinátor poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může 
[Komise][agentura] uplatnit kterékoli z opatření popsaných v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové 
dohody o partnerství. 
 
ČLÁNEK 16 – PODÁVÁNÍ ZPRÁV – ŽÁDOSTI O PLATBU 
 
16.1 Povinnost předkládat zprávy  
 
Koordinátor je povinen předkládat [Komisi][agentuře] (viz článek 58 rámcové dohody o 
partnerství) technické a finanční zprávy uvedené v tomto článku. Zprávy musí obsahovat 
žádosti o platby a pro jejich vypracování musí být použity formuláře a vzory poskytnuté 
prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací (viz článek 58 rámcové 
dohody o partnerství).  
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16.2 Vykazovaná období 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Zvláštní akce je rozdělena 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] 
 – [totéž pro další VO] 
 – VON: od měsíce [N + 1] do [posledního měsíce projektu.] ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI:  
 
[základní VARIANTA 1 (dvě platby v rámci předběžného financování): Akce je rozdělena 
na tato „vykazovaná období“: 

 
− VO1: od měsíce 1 do měsíce [X53] 
− VO2: od měsíce [X+1] do [posledního měsíce projektu]] 

 
[VARIANTA 2 v případě tří plateb v rámci předběžného financování: Akce je rozdělena na 
tato „vykazovaná období“: 
 

− VO1: od měsíce 1 do měsíce [X54] 
− VO2: od měsíce [X+1] do měsíce [Y] 
− VO3: od měsíce [Y+1] do [posledního měsíce projektu]]  ] 

 
[TEXT pouze pro PCP/PPI: 20.2a  Pravidelné zprávy – Žádost o druhou [a třetí] platbu 

v rámci předběžného financování 
 
Koordinátor je povinen předložit pravidelnou zprávu do 60 dnů od konce každého 
vykazovaného období. 
 
Pravidelná zpráva musí obsahovat: 
 

a) „pravidelnou technickou zprávu“ obsahující:  
 

i) vysvětlení prací provedených partnery; 
 

ii) přehled o tom, jakého pokroku bylo dosaženo v plnění cílů dané zvláštní 
akce, včetně dílčích cílů a výsledků uvedených v příloze 1. 
 

                                                 
53  Měsíc X by měl odpovídat ukončení přípravné fáze a předložení žádosti o druhou platbu v rámci 

předběžného financování. 
54  Měsíc X by měl odpovídat ukončení přípravné fáze a předložení žádosti o druhou platbu v rámci 

předběžného financování. 
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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[.][;] 
 
[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Zpráva 
musí obsahovat podrobné informace o poskytnutém přístupu, s uvedením jmen 
členů výběrové komise, popisu výběrového řízení, přesného rozsahu přístupu 
poskytnutého uživatelským skupinám, popisu jejich práce a informací o 
uživatelích (včetně jejich jmen, státní příslušnosti a domovských institucí).] 
[VARIANTA pro virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Zprávy musí 
obsahovat podrobné informace o poskytnutém přístupu, statistické údaje o 
virtuálním přístupu poskytnutém v daném období, včetně množství, 
geografického rozmístění uživatelů a pokud možno také informací / 
statistických údajů o vědeckých výstupech (publikacích, patentech apod.), které 
potvrzují využití infrastruktury;] 
 

iii) shrnutí určené ke zveřejnění [Komisí][agenturou]; 
 

iv) odpovědi na „dotazník“ týkající se provádění akce a ekonomických a 
společenských dopadů, zejména v kontextu klíčových výkonnostních ukazatelů 
a požadavků na monitorování v rámci programu Horizont 2020;  

 
b) dokumenty související s výzvou k předkládání nabídek, včetně oznámení o zahájení 

zadávacího řízení, výzvy k podání nabídky a smluv o zadání zakázek; 
 

c) zprávu o výsledcích přípravné fáze zadávacího řízení (např. otevřeného průzkumu 
trhu) a o jejich vlivu na výzvu k předkládání nabídek; 

 
d) oficiální a řádně podepsané „prohlášení o závazku poskytnout finanční prostředky“ 

(viz příloha 6) každého partnera účastnícího se společného zadávání zakázek; 
 

e) „prohlášení o použití první splátky předběžného financování“ (viz příloha 7), 
včetně žádosti o druhou platbu v rámci předběžného financování. 

 
Koordinátor musí potvrdit, že poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé a že je 
lze doložit odpovídajícími dokumenty (viz článek 24 rámcové dohody o partnerství), které 
budou předloženy na vyžádání (viz článek 23 rámcové dohody o partnerství) nebo v rámci 
kontroly, přezkumu, auditu či šetření (viz článek 28 rámcové dohody o partnerství). 
 
[VARIANTA v případě tří plateb v rámci předběžného financování: Koordinátor je povinen 
předložit pravidelnou zprávu do 60 dnů od konce druhého vykazovaného období. 
 
Pravidelná zpráva musí obsahovat: 

 
a) pravidelnou technickou zprávu (viz písmeno a) výše); 
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b) prohlášení o použití druhé splátky předběžného financování, včetně žádosti o třetí 
platbu v rámci předběžného financování. 

 
Koordinátor musí potvrdit, že poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé a že je 
lze doložit odpovídajícími dokumenty (viz článek 24 rámcové dohody o partnerství), které 
budou předloženy na vyžádání (viz článek 23 rámcové dohody o partnerství) nebo v rámci 
kontroly, přezkumu, auditu či šetření (viz článek 28 rámcové dohody o partnerství).] ] 
 
16.3 Pravidelné zprávy – Žádosti o průběžné platby 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Koordinátor je povinen předložit pravidelnou zprávu vždy do 60 dnů od konce každého 
vykazovaného období.  
 
Pravidelná zpráva musí obsahovat: 
 
a) „pravidelnou technickou zprávu“ obsahující:  
 

v) vysvětlení prací provedených partnery; 
 

vi) přehled o tom, jakého pokroku bylo dosaženo v plnění cílů zvláštní akce, 
včetně dílčích cílů 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[.][;] 
 
[VARIANTA pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Zpráva 
musí obsahovat podrobné informace o poskytnutém přístupu, s uvedením jmen 
členů výběrové komise, popisu výběrového řízení, přesného rozsahu přístupu 
poskytnutého uživatelským skupinám, popisu jejich práce a informací o 
uživatelích (včetně jejich jmen, státní příslušnosti a domovských institucí).] 
[VARIANTA pro virtuální přístup k výzkumné infrastruktuře: Zprávy musí 
obsahovat podrobné informace o poskytnutém přístupu, statistické údaje o 
virtuálním přístupu poskytnutém v daném období, včetně množství, 
geografického rozmístění uživatelů a pokud možno také informací / 
statistických údajů o vědeckých výstupech (publikacích, patentech apod.), které 
potvrzují využití infrastruktury;]  

 
vii) shrnutí určené ke zveřejnění [Komisí][agenturou];  

 
viii) odpovědi na „dotazník“ týkající se provádění akce a ekonomických a 

společenských dopadů, zejména v kontextu klíčových výkonnostních ukazatelů 
a požadavků na monitorování v rámci programu Horizont 2020;  
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b) „pravidelnou finanční zprávu“ obsahující: 
 

i) „samostatný finanční výkaz“ (viz příloha 3) za každého partnera [a spojenou 
osobu] za dané vykazované období. 
 
Samostatný finanční výkaz musí obsahovat podrobný rozpis způsobilých 
nákladů (skutečných, jednotkových, paušálních nákladů [a jednorázových 
nákladů]; viz článek 5) podle jednotlivých rozpočtových kategorií (viz příloha 
2). 

 
Partneři [a spojené osoby] musí vykázat všechny způsobilé náklady, i pokud 
jejich výše – výše skutečných nákladů, jednotkových nákladů a paušálních 
nákladů – převyšuje částky uvedené v předběžném rozpočtu (viz příloha 2). 
Částky nevykázané v samostatném finančním výkazu nebude brát 
[Komise][agentura] v potaz. 
 
Nebude-li samostatný finanční výkaz pro dané vykazované období předložen, 
lze jej zahrnout do pravidelné finanční zprávy za následující vykazované 
období. 
 
Samostatné finanční výkazy za poslední vykazované období musí rovněž 
obsahovat podrobný rozpis příjmů ze zvláštní akce (viz článek 10 rámcové 
dohody o partnerství). 
 
Všichni partneři [a spojené osoby] musí potvrdit, že: 

 
− poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé, 

 
− vykázané náklady jsou způsobilé (viz článek 5), 

 
− náklady lze doložit odpovídajícími záznamy a dokumenty (viz článek 

24 rámcové dohody o partnerství), které budou předloženy na vyžádání 
(viz článek 23 rámcové dohody o partnerství) nebo v rámci kontroly, 
přezkumu, auditu či šetření (viz článek 28 rámcové dohody o 
partnerství), a  
 

− za poslední vykazované období byly vykázány všechny příjmy (viz 
článek 10 rámcové dohody o partnerství); 

 
ii) vysvětlení způsobu využití prostředků a informace o subdodávkách (viz 

článek 11) a věcných příspěvcích třetích stran (viz články 9 a 10) za jednotlivé 
partnery [a spojené osoby] a dané vykazované období; 
 

iii) [VARIANTA 1, je-li partnerem Společné výzkumné středisko: informace o 
výši jednotlivých průběžných plateb a zůstatku, který má [Komise][agentura] 
převést Společnému výzkumnému středisku;][VARIANTA 2: nepoužije se;] 
  

iv) „pravidelný souhrnný finanční výkaz“ vygenerovaný automaticky 
elektronickým systémem pro výměnu informací, kterým se konsolidují 
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jednotlivé samostatné finanční výkazy za dané vykazované období a který – 
kromě posledního vykazovaného období – obsahuje žádost o průběžnou 
platbu. ] 

 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
nepoužije se ] 

 
 

16.4 Závěrečná zpráva – Žádost o platbu zůstatku 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Kromě pravidelné zprávy za poslední vykazované období musí koordinátor 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 ze zvláštní akce; 
 

iii) socioekonomický dopad zvláštní akce; 
 

b) „závěrečnou finanční zprávu“ obsahující:  
 

i) „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;  

 
ii) „osvědčení o finančních výkazech“ (vypracované podle přílohy 4) jednotlivých 

partnerů [a spojených osob], kteří žádali příspěvek coby náhradu skutečných a 
jednotkových nákladů vypočítaných v souladu s jejich běžnou účetní praxí (viz 
články 4.2 a 5.2), jehož celková výše činí 325 000 EUR a více. ] 

 
 

[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
Koordinátor je povinen předložit závěrečnou zprávu do 60 dnů od konce posledního 
vykazovaného období. 
 
Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

 
a) „závěrečnou technickou zprávu“ se shrnutím určeným ke zveřejnění obsahující: 
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i) přehled výsledků a jejich využití a šíření; 
 

ii) závěry vyplývající z akce; 
 

iii) socioekonomický dopad akce; 
 

b) „závěrečnou finanční zprávu“ obsahující:  
 

i) „samostatný finanční výkaz“ (viz příloha 3) každého partnera [a spojené 
osoby] za všechna vykazovaná období. 
 
Samostatný finanční výkaz musí obsahovat podrobný rozpis způsobilých 
nákladů (skutečných, jednotkových a paušálních nákladů; viz článek 5) podle 
jednotlivých rozpočtových kategorií (viz příloha 2). 

 
Partneři [a spojené osoby] musí vykázat všechny způsobilé náklady, i pokud 
jejich výše – výše skutečných nákladů, jednotkových nákladů a paušálních 
nákladů – převyšuje částky uvedené v předběžném rozpočtu (viz příloha 2). 
Částky nevykázané v samostatném finančním výkazu nebude brát 
[Komise][agentura] v potaz. 
 
Samostatné finanční výkazy musí rovněž obsahovat podrobný rozpis příjmů z 
akce (viz článek 10 rámcové dohody o partnerství). 
 
Všichni partneři [a spojené osoby] musí potvrdit, že: 

 
− poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé, 

 
− vykázané náklady jsou způsobilé (zejména že náklady na subdodávky 

splňují podmínky uvedené v článku 11), 
 

− náklady lze doložit odpovídajícími záznamy a dokumenty (viz článek 
24 rámcové dohody o partnerství), které budou předloženy na vyžádání 
(viz článek 23 rámcové dohody o partnerství) nebo v rámci kontroly, 
přezkumu, auditu či šetření (viz článek 28 rámcové dohody o 
partnerství),  

 
− byly vykázány všechny příjmy (viz článek 10 rámcové dohody o 

partnerství); 
 

ii) vysvětlení způsobu využití prostředků a informace o subdodávkách (viz 
článek 11) a věcných příspěvcích třetích stran (viz články 9 a 10) za jednotlivé 
partnery [a spojené osoby]; 
 

iii) [VARIANTA 1, je-li partnerem Společné výzkumné středisko: informace o 
výši zůstatku, který má [Komise][agentura] uhradit Společnému výzkumnému 
středisku;][VARIANTA 2: nepoužije se;] 
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iv) „souhrnný finanční výkaz“ vygenerovaný automaticky elektronickým 
systémem pro výměnu informací, kterým se konsolidují jednotlivé samostatné 
finanční výkazy a který obsahuje žádost o platbu zůstatku; 
 

v) „osvědčení o finančních výkazech“ (vypracované podle přílohy 4) 
jednotlivých partnerů [a spojených osob], kteří žádali příspěvek coby náhradu 
skutečných a jednotkových nákladů vypočítaných v souladu s jejich běžnou 
účetní praxí (viz články 5.2 a 6.2), jehož celková výše činí 325 000 EUR a 
více. ] 

 
16.5 Informace o kumulativních výdajích  
 
[VARIANTA 1 pro granty nad 5 milionů EUR s vykazovanými obdobími delšími než 18 
měsíců55: Kromě plnění požadavků na podávání zpráv uvedených výše (články 16.1 až 16.3) 
musí koordinátor každý rok nejpozději do [31. prosince][30. listopadu] informovat 
[Komisi][agenturu] o kumulativních výdajích, které vznikly partnerům od data zahájení 
zvláštní akce.  
 
Tyto informace jsou nutné pro účely účetnictví Komise a nebudou použity pro výpočet 
konečné výše grantu.]  
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 

 
16.6 Měna finančních výkazů a přepočet na eura  
 
Částky uváděné ve finančních výkazech musí být v eurech.  
 
Partneři [a spojené osoby], kteří vedou své účetnictví v jiné měně než v eurech, musí 
přepočítat své náklady na eura s použitím průměru denních směnných kurzů zveřejněných v 
řadě C Úředního věstníku Evropské unie vypočítaného za dané vykazované období.  
 
Není-li denní směnný kurz eura pro danou měnu v Úředním věstníku Evropské unie 
zveřejněn, použije se pro přepočet průměr měsíčních účetních kurzů zveřejněných na 
internetových stránkách Komise za dané vykazované období.  
 
Partneři [a spojené osoby], kteří vedou své účetnictví v eurech, musí své náklady v jiné měně 
přepočítat na eura v souladu se svou běžnou účetní praxí. 
 
16.7 Jazyk zpráv 
 
Veškeré zprávy (technické a finanční zprávy včetně finančních výkazů) musí být předkládány 
v jazyce, v němž byla sepsána zvláštní dohoda. 
 
16.8 Následky porušení povinností 
 

                                                 
55  Vloží se v případě, že výše grantu přesahuje 5 milionů EUR a zahrnuje předběžné financování a vykazovaná 

období pro průběžné platby nebo platbu zůstatku jsou delší než 18 měsíců.  
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Nesplňují-li předložené zprávy ustanovení tohoto článku, může [Komise][agentura] 
pozastavit běh lhůty pro platbu (viz článek 53 rámcové dohody o partnerství) a použít 
kterékoli z dalších opatření popsaných v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství. 
 
Poruší-li koordinátor svou povinnost předložit dané zprávy a nesplní-li ji ani do 30 dnů od 
odeslání písemné upomínky, může [Komise][agentura] zvláštní dohodu ukončit (viz článek 
56 rámcové dohody o partnerství) nebo použít kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství. 
  
ČLÁNEK 17 – PLATBY A PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ  
 
17.1 Platby  
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Koordinátor obdrží tyto platby: 
  

− jednu platbu v rámci předběžného financování, 
 

− jednu nebo více průběžných plateb na základě žádosti/žádostí o průběžnou platbu 
(viz článek 16), 
 

−  jednu platbu zůstatku na základě žádosti o platbu zůstatku (viz článek 16). ] 
 

[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
Koordinátor obdrží tyto platby: 
 

− první platbu v rámci předběžného financování, 
  

− druhou platbu v rámci předběžného financování na základě žádosti o druhou 
platbu v rámci předběžného financování (viz článek 16), 

 
− [třetí platbu v rámci předběžného financování na základě žádosti o třetí platbu v 

rámci předběžného financování (viz článek 16),] 
 

− jednu platbu zůstatku na základě žádosti o platbu zůstatku (viz článek 16). ] 
 
 
17.2 Předběžné financování – Výše platby – Částka zadržená ve prospěch záručního 

fondu 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Účelem předběžného financování je poskytnout partnerům počáteční hotovost.  
 
Tyto prostředky zůstávají až do vyplacení zůstatku ve vlastnictví EU. 
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V rámci předběžného financování bude vyplacena částka ve výši [částka (částka slovy)] 
EUR.  
  
[Komise][Agentura] vyplatí částku předběžného financování – s výjimkou případů, kdy platí 
článek 54 rámcové dohody o partnerství – koordinátorovi do 30 dnů od data vstupu zvláštní 
dohody v platnost (viz článek 21) nebo od desátého dne před datem zahájení zvláštní akce 
(viz článek 3), podle toho, které datum nastane později.  
 
[Komise][Agentura] z částky předběžného financování zadrží částku ve výši [částka (částka 
slovy)] EUR, odpovídající 5 % maximální výše grantu (viz článek 4.1), a převede ji do 
záručního fondu. 
 
[VARIANTA, je-li partnerem Společné výzkumné středisko: Kromě toho část předběžného 
financování (ve výši [částka (částka slovy)] EUR) určená Společnému výzkumnému středisku 
nebude vyplacena koordinátorovi, ale zůstane v držení [Komise][agentury] ve prospěch 
Společného výzkumného střediska.] ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
Účelem předběžného financování je poskytnout partnerům počáteční hotovost.  
 
Tyto prostředky zůstávají až do vyplacení zůstatku ve vlastnictví EU. 
 
[Komise][Agentura] vyplatí koordinátorovi – s výjimkou případů, kdy platí článek 54 
rámcové dohody o partnerství – první platbu v rámci předběžného financování ve výši 
[částka (částka slovy)] EUR do 30 dnů od data vstupu zvláštní dohody v platnost (viz článek 
21) nebo od desátého dne před datem zahájení zvláštní akce (viz článek 3), podle toho, které 
datum nastane později. 
 
Z této částky zadrží [Komise][agentura] částku ve výši [částka (částka slovy)] EUR, 
odpovídající 5 % maximální výše grantu (viz článek 4.1), a převede ji do „záručního fondu“.  
 
[Komise][Agentura] vyplatí koordinátorovi – s výjimkou případů, kdy platí článek 53 nebo 
54 rámcové dohody o partnerství – druhou platbu v rámci předběžného financování ve výši 
[částka (částka slovy)] EUR do 60 dnů od obdržení příslušné žádosti (viz článek 16). 
 
[VARIANTA v případě tří plateb v rámci předběžného financování: [Komise][Agentura] 
vyplatí koordinátorovi – s výjimkou případů, kdy platí článek 53 nebo 54 rámcové dohody o 
partnerství – třetí platbu v rámci předběžného financování ve výši [částka (částka slovy)] 
EUR do 60 dnů od obdržení příslušné žádosti (viz článek 16).] 
 
Pokud z prohlášení o použití předchozí splátky předběžného financování vyplývá, že na 
pokrytí nákladů na akci bylo použito méně než 70 % předchozí vyplacené splátky, sníží se 
částka předběžného financování, která se má následně vyplatit, o rozdíl mezi 70% limitem a 
použitou částkou. 
 
[VARIANTA, je-li příjemcem Společné výzkumné středisko: Části předběžného financování 
(ve výši [částky (částky slovy)] EUR) určené Společnému výzkumnému středisku nebudou 
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vyplaceny koordinátorovi, ale zůstanou v držení [Komise][agentury] ve prospěch Společného 
výzkumného střediska.] ] 
 
17.3 Průběžné platby – Výše plateb – Výpočet 
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Průběžné platby představují náhradu způsobilých nákladů vzniklých v souvislosti s 
prováděním zvláštní akce během daného vykazovaného období. 
 
[Komise][Agentura] vyplatí koordinátorovi částku splatnou jako průběžná platba do 90 dnů 
od doručení pravidelné zprávy (viz článek 16), s výjimkou případů, kdy platí článek 53 nebo 
54 rámcové dohody o partnerství.  
 
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 [Komise][agentura] takto: 
 

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

 
17.3.1 Krok 1 – Použití sazeb náhrad  
 
Sazby náhrad (viz článek 4.2) se použijí na způsobilé náklady (skutečné náklady, jednotkové 
náklady, paušální náklady [a jednorázové náklady]; viz článek 5) vykázané za dané období 
partnery [a spojenými osobami] (viz článek 16) a schválené [Komisí][agenturou] (viz výše). 

 
17.3.2 Krok 2 – Omezení na 90 % maximální výše grantu 

 
Celková výše předběžného financování a průběžných plateb nesmí překročit 90 % maximální 
výše grantu stanovené v článku 4.1. Maximální výše průběžné platby se vypočítá takto:  
 

{90 % maximální výše grantu (viz článek 4.1)  
 

minus 
 

{částka předběžného financování a předchozí průběžné platby}}. ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
nepoužije se ] 
 
 
17.4 Platba zůstatku – Výše zůstatku – Výpočet – Uvolnění částky zadržené ve 

prospěch záručního fondu 
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[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
Platba zůstatku představuje náhradu zbývající části způsobilých nákladů, které partnerům 
vznikly v souvislosti s prováděním zvláštní akce.   
 
Jestliže celková částka předchozích plateb přesahuje konečnou výši grantu (viz článek 10 
rámcové dohody o partnerství), bude mít platba zůstatku podobu inkasa (viz článek 50 
rámcové dohody o partnerství).  
 
Je-li celková částka předchozích plateb nižší než konečná výše grantu, uhradí [Komise] 
[agentura] zůstatek do 90 dnů od doručení závěrečné zprávy (viz článek 16), s výjimkou 
případů, kdy platí článek 53 nebo 54 rámcové dohody o partnerství. 
 
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 [Komise][agentura] odečtením celkové částky předběžného 
financování a průběžných plateb (pokud již byly provedeny) od konečné výše grantu 
stanovené v souladu s článkem 10 rámcové dohody o partnerství: 
 

{konečná výše grantu (viz článek 10 rámcové dohody o partnerství) 
 

minus 
 

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

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

 
− je-li zůstatek záporný (jeho platba má podobu inkasa): bude odečten od uvolněné 

částky (viz článek 50 rámcové dohody o partnerství). Je-li výsledná částka: 
 

− kladná, bude vyplacena koordinátorovi, 
 

− je-li záporná, bude vyinkasována.  
 
Splatnou částku však lze započíst – bez souhlasu partnerů – proti jakékoli jiné částce splatné 
některým z partnerů ve prospěch [agentury,] Komise nebo [jiné] výkonné agentury (v rámci 
rozpočtu EU nebo Euratomu), a to až do výše maximálního příspěvku EU určeného pro 
daného partnera a uvedeného v předběžném rozpočtu (viz příloha 2). ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
Platba zůstatku představuje náhradu zbývající části způsobilých nákladů, které partnerům 
vznikly v souvislosti s prováděním zvláštní akce.  
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Jestliže celková částka předchozích plateb přesahuje konečnou výši grantu (viz článek 10 
rámcové dohody o partnerství), bude mít platba zůstatku podobu inkasa (viz článek 50 
rámcové dohody o partnerství).  
 
Je-li celková částka předchozích plateb nižší než konečná výše grantu, uhradí [Komise] 
[agentura] zůstatek do 90 dnů od doručení závěrečné zprávy (viz článek 16), s výjimkou 
případů, kdy platí článek 53 nebo 54 rámcové dohody o partnerství. 
 
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 [Komise][agentura] odečtením celkové částky již vyplaceného 
předběžného financování od konečné výše grantu stanovené v souladu s článkem 10 rámcové 
dohody o partnerství: 
 

{konečná výše grantu (viz článek 10 rámcové dohody o partnerství) 
 
minus 
 
vyplacená částka předběžného financování}. 

 
Spolu s uhrazením zůstatku bude uvolněna částka zadržená ve prospěch záručního fondu (viz 
výše) a: 
 

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

 
− je-li zůstatek záporný (jeho platba má podobu inkasa): bude odečten od uvolněné 

částky (viz článek 50 rámcové dohody o partnerství). Je-li výsledná částka: 
 

− kladná, bude vyplacena koordinátorovi, 
 

− je-li záporná, bude vyinkasována.  
 
Splatnou částku však lze započíst – bez souhlasu partnerů – proti jakékoli jiné částce splatné 
některým z partnerů ve prospěch [agentury,] Komise nebo [jiné] výkonné agentury (v rámci 
rozpočtu EU nebo Euratomu), a to až do výše maximálního příspěvku EU určeného pro 
daného partnera a uvedeného v předběžném rozpočtu (viz příloha 2). ] 
 
17.5 Oznámení splatných částek  
 
[TEXT PRO akce RIA, IA a CSA: 
 
V okamžiku provádění plateb [Komise][agentura] koordinátorovi 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.  
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V případě snížení zvláštního grantu nebo inkasa neoprávněně vyplacených částek bude 
tomuto oznámení předcházet řízení o sporných otázkách podle článků 49 a 50 rámcové 
dohody o partnerství. ] 
 
[TEXT PRO akce PCP/PPI: 
 
V okamžiku provádění plateb [Komise][agentura] koordinátorovi oficiálně sdělí výši splatné 
částky a uvede, zda se jedná o druhou [nebo třetí] platbu v rámci předběžného financování, 
nebo o platbu zůstatku.  
 
V případě platby zůstatku bude v oznámení uvedena rovněž konečná výše grantu.  
 
V případě snížení zvláštního grantu nebo inkasa neoprávněně vyplacených částek bude 
tomuto oznámení předcházet řízení o sporných otázkách podle článků 49 a 50 rámcové 
dohody o partnerství. ] 
 
17.6 Měna plateb  
 
[Komise][Agentura] bude veškeré platby provádět v eurech.  
 
17.7 Platby ve prospěch koordinátora – Rozdělení partnerům   
 
Platby budou prováděny na účet koordinátora.  
 
Platbou koordinátorovi bude platební povinnost [Komise][agentury] splněna.  
 
Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu rozdělit platby mezi partnery. 
 
Částku předběžného financování lze však rozdělit pouze: 
 

a) pokud k rámcové a zvláštní dohodě přistoupil minimální počet partnerů uvedený ve 
výzvě k předkládání návrhů (viz článek 62 rámcové dohody o partnerství); a 
 

b) mezi partnery, kteří uzavřeli zvláštní dohodu (viz článek 62 rámcové dohody o 
partnerství). 

 
17.8 Bankovní spojení pro účely plateb  
 
Veškeré platby budou prováděny na tento bankovní účet: 
  

Název banky: […]  
Celé jméno majitele účtu: […]  
Celé číslo účtu (včetně bankovních kódů): […]  
[IBAN: […]]56 

 
17.9 Náklady na platební převody  
 
                                                 
56 V zemích, kde neplatí kód IBAN, se použije kód BIC nebo SWIFT. 
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Náklady na platební převody ponesou strany dohody takto:  
 

− [Komise][agentura] ponese náklady na převodní transakce účtované její bankou, 
 

− partner ponese náklady na převodní transakce účtované jeho bankou, 
 

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

 
17.10 Datum platby  
 
Platby ze strany [Komise][agentury] se považují za provedené v den, kdy jsou odečteny z 
jejího účtu.  
 
17.11 Následky porušení povinností 
 
17.11.1 Neprovede-li [Komise][agentura] platbu ve stanovené lhůtě (viz výše), mají partneři 
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.  
 
Je-li úrok z prodlení roven částce 200 EUR nebo nižší, bude koordinátorovi vyplacen pouze 
na žádost podanou do dvou měsíců od přijetí opožděné platby. 
 
Úroky z prodlení se neplatí v případě, že jsou všichni partneři členskými státy EU (včetně 
orgánů regionální a místní správy a dalších veřejných orgánů jednajících ve věci rámcové 
dohody o partnerství a zvláštní dohody jménem členského státu). 
 
Pozastavení běhu lhůty pro platbu nebo pozastavení plateb (viz články 53 a 54 rámcové 
dohody o partnerství) 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. 
  
17.11.2 V případě, že koordinátor poruší kteroukoli z povinností podle tohoto článku, může 
být výše zvláštního grantu snížena (viz článek 49 rámcové dohody o partnerství) a zvláštní 
dohoda nebo účast koordinátora může být ukončena (viz článek 56 rámcové dohody o 
partnerství). 
 
Toto porušení povinností může mít za následek rovněž kterékoli z dalších opatření popsaných 
v oddíle 5 kapitoly 3 rámcové dohody o partnerství. 
 
 
ODDÍL 3 PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S DŘÍVE ZALOŽENÝMI PRÁVY 

(STÁVAJÍCÍMI ZNALOSTMI) A VÝSLEDKY 
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ČLÁNEK 18 – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE STÁVAJÍCÍMI 
ZNALOSTMI A VÝSLEDKY 

 
18.1 Stávající znalosti 
 
18.1.1 Přístupová práva ostatních partnerů pro účely ostatních zvláštních akcí 
 
[VARIANTA 1, která se použije, je-li stanovena v pracovním programu: Je-li to nezbytné 
pro provedení akce, musí si partneři rovněž vzájemně poskytnout – za podmínek uvedených v 
článku 31 rámcové dohody o partnerství – přístup ke svým stávajícím znalostem pro účely 
ostatních zvláštních akcí v rámci partnerství.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
18.1.2 Přístupová práva třetích stran  
 
[VARIANTA 1 pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Poskytovatel přístupu je 
povinen – nepodléhá-li právním restrikcím či omezením, včetně omezení vyplývajících z práv 
třetích stran (včetně zaměstnanců) – poskytnout uživatelům bezplatný přístup ke stávajícím 
znalostem, které jsou nezbytné k provedení akce. 
 
Poskytovatel přístupu musí uživatele co nejdříve informovat o všech restrikcích, které by 
mohly udělení přístupových práv podstatným způsobem ovlivnit.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
18.2 Výsledky 
 
18.2.1 Další povinnosti týkající se využívání 
 
[VARIANTA 1a pro další povinnosti týkající se využívání, jsou-li stanovené v pracovním 
programu: Partneři musí kromě povinností týkajících se využívání uvedených v článku 34 
rámcové dohody o partnerství – po dobu až čtyř let od uplynutí období stanoveného v článku 
3 – plnit další povinnosti týkající se využívání stanovené v příloze 1.] 
 
[VARIANTA 1b pro výsledky, které by mohly přispět ke zlepšení norem, jsou-li stanovené v 
pracovním programu: V případě, že lze oprávněně předpokládat, že by výsledky zvláštní akce 
mohly přispět ke zlepšení evropských nebo mezinárodních norem, je dotyčný partner povinen 
– po dobu až čtyř let od uplynutí období stanoveného v článku 3 – informovat 
[Komisi][agenturu].] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
18.2.2 Další povinnosti týkající se šíření 
 
 [VARIANTA 1a pro další povinnosti týkající se šíření, jsou-li stanovené v pracovním 
programu: Partneři musí kromě povinností týkajících se šíření uvedených v článku 35 
rámcové dohody o partnerství plnit další povinnosti týkající se šíření stanovené v příloze 1.] 
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[VARIANTA 1b pro další povinnosti týkající se šíření v zájmu interoperability, jsou-li 
stanovené v pracovním programu: Partneři musí kromě povinností týkajících se šíření 
uvedených v článku 35 rámcové dohody o partnerství – po dobu až čtyř let od uplynutí období 
stanoveného v článku 3 – šířit veškeré technické specifikace výsledků, které jsou nezbytné pro 
zajištění interoperability.] 
 
[VARIANTA 1c pro další povinnosti týkající se šíření v zájmu přeshraniční interoperability, 
jsou-li stanovené v pracovním programu: Partneři musí kromě povinností týkajících se šíření 
uvedených v článku 35 rámcové dohody o partnerství – po dobu až čtyř let od uplynutí období 
stanoveného v článku 3 – šířit veškeré výsledky, které souvisejí s přeshraniční 
interoperabilitou (viz příloha 1), a veškeré výsledky, které jsou nezbytné pro zajištění 
přeshraniční interoperability (zejména společné technické specifikace a softwarové 
komponenty).] 
 
 [VARIANTA 1d pro zvláštní akce, které jsou součástí pilotního projektu otevřený přístup k 
výzkumným datům: Pokud jde o digitální výzkumná data generovaná v rámci zvláštní akce 
(dále jen „data“), jsou partneři povinni: 
 

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 mají partneři 

k dispozici a které jsou nezbytné k ověření výsledků (a dle možností poskytnout 
nástroje samotné). 

 
Povinnost chránit výsledky podle článku 33 rámcové dohody o partnerství, povinnosti týkající 
se zachování důvěrnosti podle článku 42 rámcové dohody o partnerství, povinnosti týkající se 
bezpečnosti podle článku 43 rámcové dohody o partnerství a povinnosti související s 
ochranou osobních údajů podle článku 45 rámcové dohody o partnerství se tím nemění a 
zůstávají v platnosti. 
 
Partneři 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 důvod pro neudělení přístupu.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
18.2.3 Právo [Komise][agentury] vznést námitku proti převodu vlastnictví výsledků nebo 
udělení licence k nim 
 
[VARIANTA 1 pro granty EU: [Komise][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:  
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a) je nabyvatelem třetí strana usazená v zemi, která není členským státem EU a která 

není přidružena k programu Horizont 2020; 
 

b) [Komise][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 partner v úmyslu převést vlastnictví výsledků nebo udělit výhradní licenci k nim, musí 
před uskutečněním převodu nebo udělením licence oficiálně informovat [Komisi][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. 

 
[Komise][Agentura] si může vyžádat doplňující informace. 
 
Pokud se [Komise][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 dotyčného partnera.  
 
K převodu nebo udělení licence nesmí dojít v případě, že: 
 

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

− [Komise][agentura] vznesla námitku, 
 

− dosud nebyly splněny podmínky, které [Komise][agentura] stanovila spolu se svou 
námitkou.] 

 
[VARIANTA 2 pro granty Euratomu: Komise může [VARIANTA: – po dobu až čtyř let od 
uplynutí období stanoveného v článku 3 –] vznést námitku proti převodu vlastnictví výsledků 
nebo udělení výhradní či nevýhradní licence k nim, pokud:  
 

a) je nabyvatelem třetí strana usazená v zemi, která není členským státem EU a která 
není přidružena k programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu pro období 
2014–2018, a 
 

b) Komise 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.  
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K bezpečnostním aspektům patří obranné zájmy členských států ve smyslu článku 24 
Smlouvy o Euratomu. 

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

− uvést konkrétní výsledky, kterých se operace týká, 
 

− podrobně popsat výsledky, 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. 

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

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

− Komise vznesla námitku, 
 

− dosud nebyly splněny podmínky, které Komise stanovila spolu se svou námitkou.] 
 
[VARIANTA 3: nepoužije se] 
 
18.2.4 Přístupová práva ostatních partnerů pro účely ostatních zvláštních akcí 
 
[VARIANTA 1, která se použije, je-li stanovena v pracovním programu: Partneři si musí 
vzájemně poskytnout – za podmínek uvedených v článku 37 rámcové dohody o partnerství – 
přístup ke svým výsledkům pro účely ostatních zvláštních akcí v rámci partnerství.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
18.2.5 Přístupová práva orgánů, institucí, úřadů a agentur EU a členských států EU  
 
[základní VARIANTA 1 pro granty EU: Partneři jsou povinni 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. 
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Tímto není nijak dotčeno právo používat jakékoli materiály, dokumenty nebo informace 
získané od partnerů v rámci komunikační nebo publikační činnosti (viz článek 44 rámcové 
dohody o partnerství).] 
 
[VARIANTA 2 pro výzvy v rámci zvláštního cíle „Bezpečné společnosti – ochrana svobody 
a bezpečnosti Evropy a jejích občanů“: Partneři jsou povinni poskytnout bezplatný přístup ke 
svým výsledkům orgánům, institucím, úřadům a agenturám EU, jakož i vnitrostátním 
orgánům členských států EU, který je nezbytný pro vývoj, provádění a sledování politik a 
programů EU v této oblasti.  
 
Tato přístupová práva jsou omezena na neobchodní a nekonkurenční použití.  
 
Udělení přístupu je podmíněno uzavřením dohody, kterou se definují zvláštní podmínky 
zaručující, že: 
 

a) přístup bude využíván pouze k zamýšlenému účelu a 
 

b)  je stanovena odpovídající povinnost zachování důvěrnosti. 
 
Členský stát, případně orgán, instituce, úřad nebo agentura EU žádající o přístup musí o své 
žádosti uvědomit ostatní členské státy EU.  
 
Povinnosti týkající se bezpečnosti stanovené v článku 43 rámcové dohody o partnerství se tím 
nemění a zůstávají v platnosti.] 
 
[VARIANTA 3 pro granty Euratomu: Partneři jsou povinni poskytnout bezplatný přístup ke 
svým výsledkům Evropskému společenství pro atomovou energii (Euratom) a jeho společným 
podnikům pro potřeby vývoje, provádění a sledování politik a programů Euratomu, případně 
v zájmu splnění povinností převzatých na základě mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi. 
 
Odchylně od článku 37.1 rámcové dohody o partnerství tato přístupová práva zahrnují právo 
oprávnit třetí strany k využívání výsledků při zadávání veřejných zakázek a právo udělovat 
dílčí licence a jsou omezena na neobchodní a nekonkurenční použití.]  
 
18.2.6 Přístupová práva třetích stran  
 
[VARIANTA 1a pro další přístupová práva v rámci doplňkových grantových dohod, jsou-li 
stanovena v pracovním programu: Partneři jsou povinni poskytnout – za podmínek 
stanovených v článku 37 rámcové dohody o partnerství – přístup ke svým výsledkům 
příjemcům doplňkových grantů, a to pro účely doplňkové grantové dohody / doplňkových 
grantových dohod (viz článek 2).] 
 
[VARIANTA 1b pro další přístupová práva v zájmu interoperability, jsou-li stanovena v 
pracovním programu: Partneři jsou povinni poskytovat třetím stranám – po dobu až čtyř let 
od uplynutí období stanoveného v článku 3 a [VARIANTA A: za spravedlivých a 
přiměřených podmínek (viz článek 31 rámcové dohody o partnerství)][VARIANTA B: 
bezplatně] – přístup ke svým výsledkům nezbytným k zajištění interoperability.] 
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[VARIANTA 1c pro další přístupová práva v zájmu přeshraniční interoperability, jsou-li 
stanovena v pracovním programu: Partneři jsou povinni poskytovat třetím stranám – po 
dobu až čtyř let od uplynutí období stanoveného v článku 3 a bezplatně – přístup ke svým 
výsledkům nezbytným k zajištění interoperability, zejména k zavádění výsledků v členských 
státech EU nebo přidružených zemích, které se zvláštní akce neúčastní.  
 
Partneři jsou povinni poskytnout formou veřejné licence EU (nebo jiných kompatibilních 
licencí) přístup k softwarovým komponentům a splnit případné další požadavky uvedené v 
příloze 1.] 
 
[VARIANTA 1d pro nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře: Poskytovatel přístupu 
je povinen poskytnout uživatelům bezplatný přístup k výsledkům, jež jsou nezbytné k provedení 
akce.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
 
KAPITOLA 5  ROZDĚLENÍ ÚLOH A POVINNOSTÍ PARTNERŮ – VZTAH S 

PŘÍJEMCI DOPLŇKOVÝCH GRANTŮ – VZTAH S ÚČASTNÍKY 
SPOLEČNÉ AKCE 

 
ČLÁNEK 19 – ROZDĚLENÍ ÚLOH A POVINNOSTÍ PARTNERŮ – VZTAH S 

PŘÍJEMCI DOPLŇKOVÝCH GRANTŮ – VZTAH S ÚČASTNÍKY 
SPOLEČNÉ AKCE 

 
19.1 Vztah s příjemci doplňkových grantů – Dohoda o spolupráci  
 
[VARIANTA 1 pro doplňkové granty, jsou-li stanovené v pracovním programu: Partneři 
musí v zájmu koordinace práce podle zvláštní dohody a doplňkové grantové dohody / 
doplňkových grantových dohod (viz článek 2) uzavřít s příjemci doplňkových grantů písemnou 
„dohodu o spolupráci“, jež se bude týkat např.: 
 

− účinných rozhodovacích postupů, 
  

− urovnávání sporů.  
 
Dohoda o spolupráci nesmí obsahovat ustanovení, jež by byla v rozporu s rámcovou dohodou 
o partnerství a zvláštní dohodou. 
 
Partneři musí spolu s příjemci doplňkových grantů zřídit společné rady a poradenské 
struktury, jichž se budou účastnit s cílem rozhodovat o spolupráci a synchronizaci činností, 
včetně správy výstupů, společných přístupů ke standardizaci, zapojení malých a středních 
podniků, provázanosti s činnostmi v oblasti právních předpisů a politiky a společně sdílených 
činností v oblasti šíření výsledků a osvěty. 
 
Partneři musí příjemcům doplňkových grantů udělit pro účely doplňkové grantové dohody / 
doplňkových grantových dohod přístup ke svým výsledkům (viz článek 37 rámcové dohody o 
partnerství). 
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Partneři musí umožnit přístup k technickým zprávám (viz článek 16). Uplatní se přitom 
povinnosti související se zachováním důvěrnosti uvedené v článku 42 rámcové dohody o 
partnerství.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
19.2 Vztah s partnery ze společné akce – Dohoda o koordinaci 
  
[VARIANTA 1 pro společné akce (společná výzva vydaná spolu s třetí zemí nebo 
mezinárodní organizací): Partneři musí s účastníky akce třetí země nebo mezinárodní 
organizace (viz článek 2) uzavřít „dohodu o koordinaci“, jež se bude týkat např.: 
 

– vnitřního uspořádání účastníků v obou akcích, včetně rozhodovacích postupů, 
 

– pravidel pro práva duševního vlastnictví (např. pravidel týkajících se ochrany, šíření, 
využívání a přístupových práv), 

 
– urovnávání vnitřních sporů, 

 
– ujednání účastníků v obou akcích o odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti informací. 

 
Dohoda o koordinaci nesmí obsahovat ustanovení, jež by byla v rozporu s rámcovou dohodou 
o partnerství a zvláštní dohodou.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
 
 
KAPITOLA 6 ZAMÍTNUTÍ NÁKLADŮ – SNÍŽENÍ GRANTU – INKASO – 

SANKCE – ODŠKODNĚNÍ – POZASTAVENÍ – UKONČENÍ – 
VYŠŠÍ MOC  

 
ČLÁNEK 20 – DALŠÍ DŮVODY PRO UKONČENÍ ZVLÁŠTNÍ DOHODY 
 
[VARIANTA 1 pro společné akce (společná výzva vydaná spolu s třetí zemí nebo 
mezinárodní organizací): Kromě důvodů stanovených v článku 56 rámcové dohody o 
partnerství může [Komise][agentura] zvláštní dohodu ukončit, jestliže: 
 

a) akce třetí země nebo mezinárodní organizace (viz článek 2) nebyla zahájena k datu 
uvedenému v příloze 1; 

 
b) akce třetí země nebo mezinárodní organizace (viz článek 2) byla ukončena nebo již 

nepředstavuje pro danou akci přínos. 
 
Ukončení nabude účinnosti: 
 

— v případě ukončení podle písmene b): ke dni stanovenému v oznámení (viz výše), 
 

— v případě ukončení podle písmene a): prvním dnem po doručení oznámení.] 
 
[VARIANTA 2: nepoužije se] 
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KAPITOLA 7  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
ČLÁNEK 21 – VSTUP ZVLÁŠTNÍ DOHODY V PLATNOST  
 
Zvláštní dohoda vstoupí v platnost v den jejího podpisu [Komisí][agenturou] nebo 
koordinátorem, podle toho, co nastane později.  

 
 
 
PODPISY 
  
Za koordinátora                            Za [Komisi][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 na šířku

B. Přímé náklady 
na subdodávky

[C. Přímé 
náklady na fin. 

podporu] 

E. Nepřímé 

náklady2
Náklady 
celkem

Sazba 
náhrad (v %)

Maximální 

příspěvek EU3 
Maximální 

výše grantu4

Informace k 
nepřímým 
nákladům:

Informace 
pro auditory:

Ostatní 
informace:

C.1. Finanční 
podpora

D.1 Cestovní náklady

C.2 Ceny D.2 Vybavení

D.3 Ostatní zboží a 
služby
[D.4 Náklady na 
velkou výzkumnou 
infrastrukturu]

Paušální
10

25%

1 [zkrácený název partnera]

[zkrácený název spojené osoby]

[zkrácený název spojené osoby, 
která není způsobilá k financování 

z EU]

[zkrácený název spojené osoby, 
která nepožaduje financování z EU]

[zkrácený název mezinárodního 
partnera]

Celkem partner

2 [zkrácený název partnera]

[zkrácený název spojené osoby]

Celkem partner

X [zkrácený název partnera, který 
není způsobilý k financování z 

EU]
14

X [zkrácený název partnera, který 

nepožaduje financování z EU]
14

[zkrácený název spojené osoby]
15

Celkem partner

Celkem konsorcium                          

12  Podrobnosti (jednotky, náklady na jednotku, odhadovaný počet jednotek atd.) viz příloha 2a „Doplňující informace k předběžnému rozpočtu“.  
13 Přičtou se pouze specifické jednotkové náklady, které nezahrnují nepřímé náklady.
14 Partneři, kteří nejsou financovaní z EU, viz článek 7. 
15 Pouze spojené osoby, které jsou financované z EU.

6 Druhy nákladů viz článek 4 zvláštní grantové dohody.
7 Jednotka: počet hodin strávených prací na akci; náklady na jednotku (hodinová sazba): vypočítané v souladu s běžnou účetní praxí partnera.
8  Podrobnosti (náklady na hodinu (hodinová sazba)) viz příloha 2a „Doplňující informace k předběžnému rozpočtu“. 
9   Jednotky a náklady na jednotku: vypočítané v souladu s běžnou účetní praxí partnera.
10  Paušální sazba: 25 % způsobilých přímých nákladů, s výjimkou: přímých nákladů na subdodávky, nákladů na věcné příspěvky nepoužívané v prostorách partnera, přímých nákladů na finanční podporu a jednotkových nákladů vykázaných v rozpočtové kategorii F, pokud zahrnují nepřímé náklady (viz čl. 5.2 bod E 
zvláštní grantové dohody).
11  Podrobnosti (jednotky, náklady na jednotku) viz příloha 2a „Doplňující informace k předběžnému rozpočtu“.

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 5 zvláštní grantové dohody.
2 Nepřímé náklady již kryté z grantu na provozní náklady (přijatého v rámci kteréhokoli programu financování EU nebo Euratomu; viz čl. 5.5 písm. b)) jsou pro účely grantové dohody nezpůsobilé. Partner / Spojená osoba, který/která v době trvání akce obdržel grant na provozní náklady, nemůže v roce (letech) / 
vykazovaném období (vykazovaných obdobích), na něž se grant na provozní náklady vztahuje, vykázat žádné nepřímé náklady, pokud nemůže prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá náklady na akci (viz čl. 5.2 bod E zvláštní grantové dohody).
3  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 4.1 zvláštní grantové dohody).

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

Celkem c d [e]

5 Tato specifická kategorie nákladů bude, nebo nebude zahrnovat nepřímé náklady dle svého druhu. Specifické jednotkové náklady, které zahrnují nepřímé náklady, jsou: náklady na opatření na zlepšení energetické účinnosti budov, náklady na poskytnutí nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře a 
náklady na klinické studie.

j = 
a+b+c+d+[e] +f
+g+h+[i1] +[i2]

k l m n Ano/Nef Celkem g

h= 0,25 x 
(a+b+c+f+ 

g+[i1] 12+[i2] 12

-n)

Počet 
jednotek

Celkem 
[i1]

Celkem [i2]a Celkem b Počet 
hodin

Druh nákladů
6 Skutečné Jednotkové

7
Jednotkové

8 Skutečné 

D.5. Náklady na 
interně 
fakturované 
zboží a služby

[F.1 Náklady na …] 
5 [F.2 Náklady na 

…]
5

nepobírající mzdu

[A.6 Os. náklady spoj. s 
poskytnutím přístupu k 
výzkumné infrastruktuře]

[TEXT PRO RIA, IA A CSA: VZOR – H2020 PŘÍLOHA 2 ZVLÁŠTNÍ GRANTOVÉ DOHODY S VÍCE PARTNERY

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET AKCE 

Odhadované způsobilé1 náklady (podle rozpočtových kategorií) Příspěvek EU Další informace

Odhadované 
náklady 

partnerů / 
spojených 

osob, 
kteří/které 

nejsou 
financovaní/f
inancované 

z EU / 
mezinárodníc

h partnerů

A.2 Fyzické osoby v přímém 
smluvním vztahu

A.5 Partneři   ̶  fyzické 
osoby

A.3 Vyslaní pracovníci

A. Přímé osobní náklady D. Ostatní přímé náklady [F. Náklady na …   ]

Skutečné

Vykázané 
náklady 

podle bodu 
D.4 

Skutečné Jednotkové
9

Jednotkové
11

Odhadované 
náklady na 

věcné 
příspěvky 

nepoužívané 
v prostorách 

partnera

[Jednotkové][Jed

norázové]
12

A.1 Zaměstnanci (nebo 
ekvivalent)  

A.4  Vlastníci MSP 
nepobírající mzdu
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 formát tisku: A4 
na šířku

A. Přímé náklady 
na subdodávky v 
rámci [PCP][PPI]

Náklady 
celkem

Sazba náhrad 
(v %)

Maximální 

příspěvek EU3
Maximální 

výše grantu4

Informace k 
nepřímým 
nákladům:

Informace 
pro auditory:

Ostatní 
informace:

B.3.1 Cestovní 
náklady

[B.5.2 Náklady 

na …]
5

B.3.2 Vybavení

B.3.3 Ostatní zboží a 
služby

[B.3.4.Náklady na 
velkou výzkumnou 
infrastrukturu]

Paušální
10

25%

1 [zkrácený název 
příjemce]

[zkrácený název 
spojené osoby]

[zkrácený název 
spojené osoby, která 

není způsobilá k 
financování z EU]

[zkrácený název 
spojené osoby, která 

nepožaduje 
financování z EU]

[zkrácený název 
mezinárodního 

partnera]

Celkem příjemce 
2 [zkrácený název 
příjemce]

[zkrácený název 
spojené osoby]

Celkem příjemce

X [zkrácený název 
příjemce, který není 
způsobilý k 

financování z EU]
14

X [zkrácený název 
příjemce, který 
nepožaduje 

financování z EU]
14

[zkrácený název 

spojené osoby]
15

Celkem příjemce

Celkem konsorcium      

B. Náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti zaměřené na vytváření sítí

 [TEXT PRO AKCE PCP/PPI: VZOR – H2020 PŘÍLOHA 2 VZOROVÉ GRANTOVÉ DOHODY PCP/PPI S VÍCE PŘÍJEMCI

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET AKCE

Odhadované způsobilé1 náklady (podle rozpočtových kategorií) Příspěvek EU Další informace

Odhadované 
náklady 

partnerů / 
spojených 

osob, 
kteří/které 

nejsou 
financovaní/f
inancované z 

EU / 
mezinárodníc

h partnerů 

B.1 Přímé osobní náklady 
B.2 Přímé 
náklady na 
subdodávky 

B.3 Ostatní přímé náklady 
B.4 Nepřímé 

náklady
2 [B.5 Náklady na …   ]

B.1.1. Zaměstnanci (nebo 
ekvivalent)

B.1.4  Vlastníci MSP 
nepobírající mzdu

B.3.5 Náklady na 
interně fakturované 
zboží a služby

[B.5.1 Náklady na …]
5

Odhadované 
náklady na 

věcné 
příspěvky 

nepoužívané 
v prostorách 

příjemce

Vykázané 
náklady 

podle bodu 
B.3.4 

Druh nákladů
6 Skutečné Skutečné Jednotkové

7
Jednotkové

8

B.1.2 Fyzické osoby v přímém 
smluvním vztahu

B.1.5 Příjemci  ̶  
fyzické osoby

B.2.3. Vyslaní pracovníci nepobírající mzdu

[B.1.6. Os. náklady spoj. s 
poskytnutím přístupu k 
výzkumné infrastruktuře]

Skutečné Skutečné Jednotkové
8

Jednotkové
11

Jednotkové
12

3 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).

Celkem  
[i1] Celkem [i2]

j  = 
a+b+c+d+e +f+g

+h+[i1] +[i2]
k l mCelkem d e f Celkem g

h= 0,25 x 
(b+c+d+f+g+ 

[i1] 12+[i2] 13-n)

Počet 
jednoteka b n Ano/Ne

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 6.
2 Nepřímé náklady již kryté z grantu na provozní náklady (přijatého v rámci kteréhokoli programu financování EU nebo Euratomu; viz čl. 6.5 písm. b)) jsou pro účely grantové dohody nezpůsobilé. Příjemce / Spojená osoba, který/která v době trvání akce obdržel grant na provozní náklady, nemůže v roce (letech) / 
vykazovaném období (vykazovaných obdobích), na něž se grant na provozní náklady vztahuje, vykázat žádné nepřímé náklady, pokud nemůže prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá náklady na akci (viz čl. 6.2 bod B.4). 

Celkem c
Počet 

jednotek

15 Pouze spojené osoby, které jsou financované z EU.

4 „Maximální výše grantu“ je maximální výše grantu dle rozhodnutí Komise/agentury. Zpravidla odpovídá požadovanému grantu, ale může být nižší. 
5  Tato specifická kategorie nákladů bude, nebo nebude zahrnovat nepřímé náklady dle svého druhu. Specifické jednotkové náklady, které zahrnují nepřímé náklady, jsou: náklady na opatření na zlepšení energetické účinnosti budov, náklady na poskytnutí nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře a 
náklady na klinické studie.
6 Druhy nákladů viz článek 5.
7 Jednotka: počet hodin strávených prací na akci; náklady na jednotku (hodinová sazba): vypočítané v souladu s běžnou účetní praxí příjemce.
8 Jednotky a náklady na jednotku: vypočítané v souladu s běžnou účetní praxí příjemce.
9 Podrobnosti (náklady na hodinu (hodinová sazba)) viz příloha 2a „Doplňující informace k předběžnému rozpočtu“.
10  Paušální sazba: 25 % způsobilých přímých nákladů, s výjimkou: přímých nákladů na subdodávky, nákladů na věcné příspěvky nepoužívané v prostorách příjemce a jednotkových nákladů vykázaných v rozpočtové kategorii F, pokud zahrnují nepřímé náklady (viz čl. 6.2 bod B.4).

11 Podrobnosti (jednotky, náklady na jednotku) viz příloha 2a „Doplňující informace k předběžnému rozpočtu“.
12  Podrobnosti (jednotky, náklady na jednotku, odhadovaný počet jednotek atd.) viz příloha 2a.
13 Přičtou se pouze specifické jednotkové náklady, které nezahrnují nepřímé náklady. 
14 Příjemci, kteří nejsou financovaní z EU, viz článek 9. 
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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 vlastníků malých a středních podniků / partnerů – fyzických osob 
nepobírajících mzdu 

1. Náklady [vlastníka malého nebo středního podniku][partnera – fyzické osoby 
nepobírající mzdu]  

Jednotky: počet hodin strávených prací na akci 

Částka nákladů za jednotku („hodinová sazba“): vypočítaná podle následujícího vzorce:  

{{ 4 650 EUR / 143 hodin}  
krát  
{korekční koeficient pro zemi, v níž má partner sídlo} 

Korekční koeficient pro danou zemi (platný v okamžiku výzvy):  

Členské státy EU 

stát koeficient stát koeficient stát koeficient stát koeficient stát koeficient 
AT  104,8 %  DK  135,3 %  HR  97,5 %  LV  75,9 %  SE  111,7 %  
BE  100,0 %  EE  78,3 %  HU  76,2 %  MT  89,6 %  SI  86,1 %  
BG  71,5 %  EL  92,7 %  IE  113,5 %  NL  104,3 %  SK  82,6 %  
CY  91,8 %  ES  97,6 %  IT  106,7 %  PL  76,4 %  UK 120,3 %  
CZ  83,8 %  FI  116,6 %  LT 73,1 %  PT  89,1 %    
DE  98,8 %  FR  111,0 %  LU  100,0 %  RO  68,3 %    

Přidružené země H2020 

stát koeficient stát koeficient stát koeficient stát koeficient stát koeficient 
AL  76,1 %  FO  134,1 %  LI  110,0 %  MK  68,4 %  TR 86,6 % 
BA  73,6 %  IL  108,7 %  MD  61,1 %  NO  131,9 %    
CH  113,1 %  IS  116,6 %  ME  66,9 %  RS  67,1 %    

Ostatní země 

stát koeficient stát koeficient stát koeficient stát koeficient stát koeficient 
AM  89,9 %  CU  83,8 %  JP  115,9 %  NI  57,3 %  TJ  64,9 %  
AO  114,6 %  CV  76,4 %  KE  78,1 %  NP  73,5 %  TL  78,3 %  
AR  58,5 %  DJ  93,4 %  KG  83,1 %  NZ  94,1 %  TN  70,5 %  
AU  105,0 %  DO  66,9 %  KH  70,5 %  PA  57,0 %  TO  85,0 %  
AZ  93,0 %  DZ  81,7 %  KR  105,2 %  PE  75,5 %  TT  74,1 %  
BB  116,6 %  EC  68,8 %  KZ  100,2 %  PG  83,0 %  TW  83,6 %  
BD  47,2 %  EG  48,6 %  LA  77,7 %  PH  65,8 %  TZ  65,2 %  
BF  93,8 %  ER  61,2 %  LB  86,4 %  PK  49,4 %  UA  92,3 %  
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BJ  92,6 %  ET  85,2 %  LK  61,6 %  PS  100,4 %  UG  65,7 %  
BM  151,5 %  FJ  68,1 %  LR  100,1 %  PY  71,9 %  US  99,4 %  
BO  51,3 %  GA  113,1 %  LS  56,7 %  RU  115,5 %  UY  75,3 %  
BR  92,0 %  GE  89,5 %  LY  60,0 %  RW  87,3 %  UZ  51,4 %  
BW  55,3 %  GH  68,2 %  MA  83,5 %  SA  84,8 %  VE  70,0 %  
BY  65,0 %  GM  67,7 %  MG  80,0 %  SB  93,3 %  VN  51,1 %  
BZ  75,3 %  GN  60,4 %  ML  90,4 %  SD  65,1 %  VU  112,6 %  
CA  86,4 %  GT  78,8 %  MR  64,5 %  SG  102,5 %  WS  75,8 %  
CD  127,6 %  GW  102,7 %  MU  72,7 %  SL  85,2 %  XK  58,6 %  
CF  114,3 %  GY  58,9 %  MW  76,0 %  SN  86,2 %  YE  68,1 %  
CG  124,9 %  HK  93,8 %  MX  70,4 %  SR  50,6 %  ZA  55,8 %  
CI  102,0 %  HN  69,0 %  MY  71,6 %  SV  74,3 %  ZM  66,4 %  
CL  67,1 %  HT  108,7 %  MZ  71,6 %  SY  74,8 %  ZW 47,2 % 
CM  103,3 %  ID  75,3 %  NA  68,3 %  SZ  56,8 %    
CN  85,0 %  IN  52,8 %  NC  128,9 %  TD  125,3 %    
CO  76,6 %  JM  94,9 %  NE  87,9 %  TG  88,7 %    
CR  76,7 %  JO  75,5 %  NG  92,4 %  TH  65,0 %    

[další VARIANTA pro partnery / spojené osoby uplatňující jednotkové náklady (v návrhu / se 
změnou):  U těchto partnerů / spojených osob jsou částky za jednotku (hodinové sazby) stanoveny 
takto: 

– partner / spojená osoba [zkrácený název]: [částka] EUR 
– partner / spojená osoba [zkrácený název]: [částka] EUR 
[totéž pro případné další partnery / spojené osoby] ] 

 
Odhadovaný počet jednotek: viz příloha 2 

 
Jednotkové náklady na opatření na zlepšení energetické účinnosti 

[VARIANTA v případě, že s grantem souvisí specifické jednotkové náklady: 2. Náklady na 
opatření na zlepšení energetické účinnosti budov 

Jednotka: m2 způsobilé „upravené“ (tj. vystavěné nebo renovované) podlahové plochy  

Částka nákladů za jednotku*: viz přiložená tabulka jednotkových nákladů (na jednotlivé partnery / spojené 
osoby a číslo BEST) 

* Částka se vypočítá takto: 
{0,1 EUR x odhadovaný celkový počet ušetřených kWh na m² a rok x 10} 

Odhadovaný počet jednotek: viz přiložená tabulka jednotkových nákladů (na jednotlivé partnery / spojené osoby 
a číslo BEST) 

Tabulka jednotkových nákladů (jednotkové náklady na zlepšení energetické účinnosti)1 

Zkrácený název partnera / 
spojené osoby 

Č. BEST  Náklady na 
jednotku  

Odhadovaný počet 
jednotek 

Jednotkové 
náklady celkem 

(náklady na jednotku x 
odhad. počet jednotek) 

     

     

                                                 
1  Data z “tabulky energetické náročnosti budov” (building energy specification table, BEST), která je součástí 

návrhu a přílohy 1.  
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] 

 

Jednotkové náklady na výzkumnou infrastrukturu 

[VARIANTA v případě, že s grantem souvisí specifické jednotkové náklady: 3. Náklady na 
poskytnutí nadnárodního přístupu k výzkumné infrastruktuře 

Jednotky2: viz přiložená tabulka jednotkových nákladů (na jednotlivé poskytovatele přístupu a zařízení) 

Částka nákladů za jednotku*: viz přiložená tabulka jednotkových nákladů (na jednotlivé poskytovatele přístupu a 
zařízení) 

* Částka se vypočítá takto: 
průměrné celkové roční náklady na přístup k zařízení (za poslední dva roky3) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

průměrný celkový počet přístupů k zařízení za rok (za poslední dva roky4) 

Odhadovaný počet jednotek: viz přiložená tabulka jednotkových nákladů (na jednotlivé poskytovatele přístupu a 
zařízení) 

Tabulka jednotkových nákladů (jednotkové náklady na poskytnutí přístupu k výzkumné infrastruktuře)5 

Zkrácený 
název 

poskytovatele 
přístupu 

Zkrácený 
název 

infrastru
ktury  

Zařízení Jednotka 
přístupu 

Částka 
nákladů za 
jednotku 

Odhadovaný 
počet 

jednotek 

Jednotkové 
náklady 
celkem 

(náklady na 
jednotku x 

odhad. počet 
jednotek) 

Č.  Zkrácený název 

        

        

        

] 

 

Jednotkové náklady na klinické studie  

[VARIANTA v případě, že s grantem souvisí specifické jednotkové náklady: 4. Náklady na 
klinické studie 

Jednotky: pacienti / subjekty účastnící se studie  

Částka nákladů za jednotku*: viz přiložená tabulka jednotkových nákladů (na jednotlivé klinické studie a 
partnery / spojené osoby) 

                                                 
2  Jednotka přístupu (např. počet hodin použití přístrojů vysílajících záření (beam hours), doba přístupu v 

týdnech, analýza vzorků) stanovená v návrhu poskytovatelem přístupu. 
3  Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může Komise/agentura připustit jiné referenční období. 
4  Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může Komise/agentura připustit jiné referenční období. 
5  Data za tabulky odahadovaných nákladů / počtu přístupů, které budou poskytnuty, která je součástí návrhu a 

přílohy 1.  
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Odhadovaný počet jednotek: viz přiložená tabulka jednotkových nákladů (na jednotlivé klinické studie a 
partnery / spojené osoby) 

 
* Částka za každý z úkolů uvedených v protokolu se vypočítá takto: 

{Úkol 1 
{složka jednotkových nákladů „osobní náklady“  
+ složka jednotkových nákladů „spotřební materiál“  
+ složka jednotkových nákladů „lékařské vybavení“ 
+ složka jednotkových nákladů „další specifické služby“ 
+ složka jednotkových nákladů „nepřímé náklady“} 

+ Úkol 2  
{složka jednotkových nákladů „osobní náklady“  
+ složka jednotkových nákladů „spotřební materiál“  
+ složka jednotkových nákladů „lékařské vybavení“ 
+ složka jednotkových nákladů „další specifické služby“ 
+ složka jednotkových nákladů „nepřímé náklady“} 

[totéž pro každý další úkol]} 

Složky jednotkových nákladů se vypočítají takto: 

Složka jednotkových nákladů „osobní náklady“ (tj. „osobní náklady na lékaře“ + „osobní náklady na ostatní 
zdravotnický personál“ + „osobní náklady na technický personál“)  

Složka jednotkových nákladů „osobní náklady na lékaře“: 
 

{„průměrné hodinové náklady na lékaře“, tj.: 
potvrzené nebo ověřitelné celkové osobní náklady na lékaře za rok N-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * počet ekvivalentu plného pracovního úvazku v kategorii lékař za rok N-1}  
krát 
odhadovaný počet hodin práce, jež lékaři věnovali úkolu (na pacienta/subjekt)} 

Složka jednotkových nákladů „osobní náklady na ostatní zdravotnický personál“: 
 

{„průměrné hodinové náklady na ostaní zdravotnický personál“, tj.: 
potvrzené nebo ověřitelné celkové osobní náklady na ostatní zdravotnický personál za rok N-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * počet ekvivalentu plného pracovního úvazku v kategorii ostatní zdravotnický personál 
za rok N-1}  

krát 
odhadovaný počet hodin práce, jež ostatní zdravotnický personál věnoval úkolu (na 

pacienta/subjekt)} 

Složka jednotkových nákladů „osobní náklady na technický personál“: 
 

{„průměrné hodinové náklady na technický personál“, tj.:  
potvrzené nebo ověřitelné celkové osobní náklady na technický personál za rok N-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * počet ekvivalentu plného pracovního úvazku v kategorii technický personál za rok N-
1}  

krát 
odhadovaný počet hodin práce, jež technický personál věnoval úkolu (na pacienta/subjekt)} 

„celkové osobní náklady“ znamená skutečná výše mezd + skutečná výše příspěvků na sociální pojištění + 
skutečná výše daní a dalších poplatků zahrnutých v odměně za práci, vyplývají-li 
z pracovněprávních předpisů, pracovní smlouvy nebo rovnocenného smluvního vztahu  

Složka jednotkových nákladů „spotřební materiál“ (tj. „náklady na spotřební materiál kategorie 1“ + 
„náklady na spotřební materiál kategorie 2“ + „náklady na spotřební materiál kategorie 3“ atd.)  

Za každou kategorii spotřebního materiálu: 
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{„průměrná cena za položku“, tj.: 
{potvrzené nebo ověřitelné celkové náklady na pořízení spotřebního materiálu dané kategorie 

za rok N-1 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 celkový počet položek dané kategorie pořízený v roce N-1} 
krát  
odhadovaný počet položek použitých na daný úkol (na pacienta/subjekt)} 

„celkové náklady na pořízení spotřebního materiálu“ znamená celková hodnota dodavatelských 
smluv (včetně souvisejících poplatků, daní a odvodů jako neodečitatelné DPH) uzavřených 
partnerem na spotřební materiál dodaný v roce N-1, za předpokladu, že smlouvy byly uzavřeny  
na ekonomicky nejvýhodnější nabídku a bez střetu zájmů  

Složka jednotkových nákladů „lékařské vybavení“ (tj. „náklady na lékařské vybavení kategorie 1“ + 
„náklady na lékařské vybavení kategorie 2“ + „náklady na lékařské vybavení kategorie 3“ atd.) 

Za každou kategorii lékařského vybavení: 
 

{„průměrné náklady na odpisy a přímo související služby na každou položku“, tj.:  
 {potvrzené nebo ověřitelné celkové náklady na odpisy v dané kategorii za rok N-1 + potvrzené 

nebo ověřitelné celkové náklady na pořízení služeb v dané kategorii v roce N-1}  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

celková využitá kapacita v roce N-1 
krát  
odhadovaný počet jednotek použití lékařského vybavení na daný úkol (na pacienta/subjekt)} 

„celkové náklady na odpisy“ znamená odpisy vybavení dané kategorie vykázané partnerem 
v účetních výkazech za rok N-1, za předpokladu, že smlouvy byly uzavřeny  na ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku a bez střetu zájmů + celkové náklady spojené s nájemními nebo 
leasingovými smlouvami (včetně souvisejících poplatků, daní a odvodů jako neodečitatelné 
DPH) na vybavení dané kategorie za rok N-1, za podmínky, že nejsou vyšší než náklady na 
odpisy podobného vybavení a nezahrnují poplatky za financování 

Složka jednotkových nákladů „další specifické služby“ (tj. „náklady na specifické služby 1“ + „náklady na 
specifické služby 2“ + „náklady na specifické služby 3“ atd.) 

Za každou kategorii specifické služby: 
 

 „průměrné náklady na specifické služby na pacienta nebo subjekt“, tj.: 
potvrzené nebo ověřitelné celkové náklady na nákup služeb dané kategorie nezbytných 

k provedení klinických studií za rok N-1 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-___________________________________ 

celkový počet pacientů nebo subjektů účastnících se klinických studií, v souvislosti s nimiž 
byly v roce N-1 dodány specifické služby   

 
„celkové náklady na pořízení služeb“ znamená celková hodnota smluv (včetně souvisejících 

poplatků, daní a odvodů jako neodečitatelné DPH) uzavřených partnerem na specifické služby 
k provedení klinických studií dodané v roce N-1, za předpokladu, že smlouvy byly uzavřeny  
na ekonomicky nejvýhodnější nabídku a bez střetu zájmů  

Složka jednotkových nákladů „nepřímé náklady“ 
 

{25 %  
krát 
{složka jednotkových nákladů „osobní náklady“ + složka jednotkových nákladů „spotřební materiál“ + 
složka jednotkových nákladů „lékařské vybavení“ }} 
 
Nesmí být zahrnuto následující:  

− náklady spojené s nepeněžitými vklady třetích stran nepoužívanými v prostorách partnera,  

− náklady na poskytování finanční podpory třetím stranám (pokud existují).  
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Tabulka jednotkových nákladů: jednotkové náklady na klinické studie6 

[Název klinické studie] 

Úkoly a složky jednotkových 
nákladů 

Prostředky na 
pacienta 

Částka 
nákladů 
na 
jednotku 

na 
partnera / 
spojenou 
osobu 1 
[zkrácený 
název] 

Částka 
nákladů 
na 
jednotku 

na 
partnera / 
spojenou 
osobu 2 
[zkrácený 
název] 

Částka nákladů na 
jednotku 

na partnera / 
spojenou osobu 3 
[zkrácený název] 

… 

 nepeně-
žité 
vklady 
třetích 
stran* 

Úkol č. 1 Krevní vzorek       

Osobní náklady  

 

 

lékaři ----  0 0 0 0  

ostatní 
zdravotnický 
personál  

Flebotomie 
(zdravotní sestra), 
10 minut 

8,33 EUR 11,59 EUR 10,55 
EUR 

9,76 EUR  

technický 
personál  

Zpracování vzorku 
(lab. technik), 15 
minut  

9,51 EUR 15,68 EUR 13,77 
EUR 

12,35 EUR  

Spotřební 
materiál 

Kategorie 1  Injekční stříkačka, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

Kategorie 2 Kanyla, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

Kategorie 2 Nádoba na krev, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

…       

Lékařské 
vybavení 

 

Kategorie 1 Použití mrazicího 
zařízení (-80°), 60 
dnů 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

Kategorie 2 Použití centrifugy, 
15 minut 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

….       

 Další specifické 
služby 

Kategorie 1       

Kategorie 2       

…       

Nepřímé náklady       

Úkol č. 2       

…        

        

        

                                                 
6  Tatáž tabulka jako v návrhu a příloze 1.  
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Celková částka na jednotku XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR**  

Odhadovaný počet jednotek (pacientů/subjektů 
účastnících se studie) 

XX  XX  XX  XX   

Celkové jednotkové náklady partnera / spojené 
osoby (celkové náklady na jednotku x odhadovaný počet 
jednotek) 

XX EUR XX EUR XX EUR  

* Použijte náklady třetí strany, která provedla nepeněžitý vklad. 
** Maximálně výše platby třetí straně (byla-li provedena). 

      
     ] 
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 formát tisku: A4 
na šířku

Příjmy Další informace

B. Přímé náklady 
na subdodávky

[C. Přímé 
náklady na 

finanční 
podporu] 

E. Nepřímé 

náklady2 Náklady celkem Příjmy
Sazba náhrad (v 

%)

Maximální 

příspěvek EU3
Požadovaný 

příspěvek EU

Informace k 
nepřímým 
nákladům:

C.1 Finanční 
podpora

D.1 Cestovní 
náklady

[D.4 Náklady 
na velkou 
výzkumnou 
infrastrukturu]

D.5. Náklady 
na interně 
fakturované 
zboží a služby

C.2 Ceny

D.2 Vybavení

Paušální
5

25%

[zkrácený název 
partnera / spojené 
osoby]

5  Paušální sazba: 25 % způsobilých přímých nákladů, s výjimkou: přímých nákladů na subdodávky, nákladů na věcné příspěvky nepoužívané v prostorách partnera, přímých nákladů na finanční podporu a jednotkových nákladů vykázaných v rozpočtové kategorii F, pokud zahrnují nepřímé náklady (viz čl. 5.2 bod E 
zvláštní grantové dohody).

6 Přičtou se pouze specifické jednotkové náklady, které nezahrnují nepřímé náklady.

za poslední vykazované období byly vykázány všechny příjmy (viz článek 10.3.3 rámcové dohody o partnerství).

 Uveďte všechny způsobilé náklady, i pokud převyšují částky uvedené v předběžném rozpočtu (viz příloha 2). Pro účely nahrazení jiných nákladů, které budou shledány nezpůsobilými, budou brány v potaz pouze částky vykázané v samostatných finančních výkazech.

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 5 zvláštní grantové dohody.

2 Vykázané nepřímé náklady nesmí zahrnovat částky kryté z grantu na provozní náklady (přijatého v rámci kteréhokoli programu financování EU nebo Euratomu; viz čl. 5.2 bod E zvláštní grantové dohody). Pokud jste v tomto vykazovaném období obdrželi grant na provozní náklady, nemůžete vykázat žádné 
nepřímé náklady, pokud nemůžete prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá náklady na akci.

3 Teoretická  výše příspěvku EU vypočítaná automaticky systémem (vynásobením celkových vykázaných nákladů sazbou náhrad). Požadovaná částka (uvedená ve sloupci „Požadovaný příspěvek EU“) může být nižší. 

4 Druhy nákladů viz článek 4 zvláštní grantové dohody.

p

Partner / spojená osoba tímto potvrzuje, že:

poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé,

vykázané náklady jsou způsobilé (viz článek 5 zvláštní grantové dohody),

Celkem c d [e]

náklady lze doložit odpovídajícími záznamy a podkladovými dokumenty, které budou předloženy na vyžádání nebo v rámci kontroly, přezkumu, auditu či šetření (viz články 23, 24 a 28 rámcové dohody o partnerství),

Celkem [j2]
k = 

a+b+c+d+[ e]+f +[ g]
+h+i+[j1] +[j2]

l m n of [g] Celkem h

i=0,25x(a+b+c+f

+[g] +h+[j1]
6

+[j

2]
6

-p)

Počet 
jednotek

Celkem  
[j1]a Celkem b

Počet 
hodin

[Jednotkové][Jedn
orázové] 

[A.6 Os. náklady spoj. s 
poskytnutím přístupu k 
výzkumné infrastruktuře]

Druh nákladů
4 Skutečné Jednotkové Jednotkové Skutečné Skutečné Skutečné Skutečné Jednotkové Jednotkové

Náklady na věcné 
příspěvky 

nepoužívané v 
prostorách 

partnera
A.2 Fyzické osoby v přímém 
smluvním vztahu

A.5 Partneři  – fyzické 
osoby nepobírající 
mzdu

A.3 Vyslaní pracovníci D.3 Ostatní 
zboží a služby

A.1 Zaměstnanci (nebo 
ekvivalent)   

A.4  Vlastníci  MSP 
nepobírající mzdu

[F.1 Náklady na …] [F.2 Náklady na …] Příjmy z akce 
podle článku 

10.3.3 rámcové 
dohody o 

partnerství, které 
se vykážou za 

poslední 
vykazované 

období

TEXT PRO RIA, IA A CSA: VZOR – H2020 PŘÍLOHA 3 ZVLÁŠTNÍ GRANTOVÉ DOHODY S VÍCE PARTNERY

FINANČNÍ VÝKAZ [PARTNERA [jméno/název] / SPOJENÉ OSOBY [název]] ZA VYKAZOVANÉ OBDOBÍ [vykazované období]

Způsobilé1 náklady (podle rozpočtových kategorií) Příspěvek EU

A. Přímé osobní náklady D. Ostatní přímé náklady [F. Náklady na …   ]
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 formát tisku: A4 
na šířku

Příjmy
Další 

informace

A. Přímé náklady 
na subdodávky v 
rámci [PCP][PPI]

Náklady 
celkem

Příjmy
Sazba 

náhrad (v %)

Maximální 

příspěvek EU3
Požadovaný 
příspěvek EU

Informace k 
nepřímým 
nákladům:

B.3.1 Cestovní 
náklady

[B.3.4.Náklady 
na velkou 
výzkumnou 
infrastrukturu]

B.3.2 Vybavení

B.3.3 Ostatní 
zboží a služby

Paušální
5

25%

[zkrácený název 
příjemce / spojené 
osoby]

4 Druhy nákladů viz článek 5.

5 Paušální sazba: 25 % způsobilých přímých nákladů, s výjimkou: přímých nákladů na subdodávky, nákladů na věcné příspěvky nepoužívané v prostorách příjemce a jednotkových nákladů vykázaných v rozpočtové kategorii F, pokud zahrnují nepřímé náklady (viz čl. 6.2 bod B.4).

  6  Přičtou se pouze specifické jednotkové náklady, které nezahrnují nepřímé náklady.

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),

za poslední vykazované období byly vykázány všechny příjmy (viz článek 5.3.3).

 Uveďte všechny způsobilé náklady, i pokud převyšují částky uvedené v předběžném rozpočtu (viz příloha 2). Pro účely nahrazení jiných nákladů, které budou shledány nezpůsobilými, budou brány v potaz pouze částky vykázané v samostatných finančních výkazech.

2 Vykázané nepřímé náklady nesmí zahrnovat částky kryté z grantu na provozní náklady (přijatého v rámci kteréhokoli programu financování EU nebo Euratomu; viz čl. 6.2 bod B.4). Pokud jste v tomto vykazovaném období obdrželi grant na provozní náklady, nemůžete vykázat žádné nepřímé náklady, pokud 
nemůžete prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá náklady na akci.
3 Teoretická  výše příspěvku EU vypočítaná automaticky systémem (vynásobením celkových vykázaných nákladů sazbou náhrad). Požadovaná částka (uvedená ve sloupci „Požadovaný příspěvek EU“) může být nižší. 

Celkem d e f

poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé,

vykázané náklady jsou způsobilé (viz článek 6),

Skutečné Skutečné Jednotkové

1 Podmínky způsobilosti nákladů viz článek 6.

n o p

Příjemce / spojená osoba tímto potvrzuje, že:

Počet 
jednotek

Celkem   
[j1] Celkem [j2]

k= 
a+b+c+d+e+f+[g] +

h+i+[j1] +[j2]
l m

Jednotkové Jednotkové

a b Celkem c
Počet 

jednotek

Druh nákladů
4 Skutečné Skutečné Jednotkové Jednotkové Skutečné

[g] Celkem h
i=0,25x(a+b+c+f+[g] +

h+[j1]
6

+[j2]
6

-p)

B.1.1. Zaměstnanci (nebo ekvivalent)
B.1.4   Vlastníci  MSP 
nepobírající mzdu

B.3.5 Náklady 
na interně 
fakturované 
zboží a služby

[B.5.1 Náklady na 
…   ]6

[B.5.2 Náklady na 
…   ]6

B.1.2 Fyzické osoby v přímém 
smluvním vztahu

B.1.5 Příjemci – 
fyzické osoby 
nepobírající mzdu

B.2.3. Vyslaní pracovníci

[B.1.6. Os. náklady spoj. s 
poskytnutím přístupu k výzkumné 
infrastruktuře]

Náklady na 
věcné 

příspěvky 
nepoužívané v 

prostorách 
příjemce

[TEXT PRO AKCE PCP/PPI:  VZOR  ̶  H2020 PŘÍLOHA 4 VZOROVÉ GRANTOVÉ DOHODY PCP/PPI COFUND S VÍCE PŘÍJEMCI

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

Způsobilé1 náklady (podle rozpočtových kategorií) Příspěvek EU

B. Náklady na související doplňkové koordinační činnosti a činnosti zaměřené na vytváření sítí 

B.1 Přímé osobní náklady
B.2 Přímé náklady 

na subdodávky B.3 Ostatní přímé náklady B.4 Nepřímé náklady
2 [B.5 Náklady na …   ]

Příjmy z akce 
podle článku 
5.3.3, které se 

vykážou za 
poslední 

vykazované období
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PŘÍLOHA 4 

 
VZOR OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH 

 
 

 U variant [uvedených kurzívou v hranatých závorkách]: vyberte vhodnou variantu. Nehodící se 
varianty odstraňte. 

 U políček [označených šedou barvou v hranatých závorkách]: vložte příslušné údaje. 
 
 
 
 
 
 
OBSAH 
 
PODMÍNKY ZADÁNÍ NEZÁVISLÉ ZPRÁVY O VĚCNÝCH ZJIŠTĚNÍCH TÝKAJÍCÍCH SE NÁKLADŮ 
VYKÁZANÝCH V RÁMCI ZVLÁŠTNÍ DOHODY FINANCOVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉHO 
PROGRAMU PRO VÝZKUM A INOVACE HORIZONT 2020                                                                            2 

NEZÁVISLÁ ZPRÁVA O VĚCNÝCH ZJIŠTĚNÍCH TÝKAJÍCÍCH SE NÁKLADŮ VYKÁZANÝCH NA 
ZÁKLADĚ RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO VÝZKUM A INOVACE HORIZONT 2020 5
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PODMÍNKY ZADÁNÍ NEZÁVISLÉ ZPRÁVY O VĚCNÝCH ZJIŠTĚNÍCH TÝKAJÍCÍCH SE 
NÁKLADŮ VYKÁZANÝCH V RÁMCI ZVLÁŠTNÍ DOHODY FINANCOVANÉ NA ZÁKLADĚ 
RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO VÝZKUM A INOVACE HORIZONT 2020 

 
Tento dokument stanoví „podmínky zadání“, za kterých se 
 
[VARIANTA 1: [jméno nebo název partnera] (dále jen „partner“)] [VARIANTA 2: [název spojené 
osoby] (dále jen „spojená osoba“), třetí strana spojená s partnerem [jméno nebo název partnera] 
(dále jen „partner“),] 
 
zavazuje pověřit  

[oficiální název auditora] (dále jen „auditor“), 
 
aby vypracoval nezávislou zprávu o věcných zjištěních (dále jen „zpráva“) týkajících se finančního 
výkazu vyhotoveného / finančních výkazů vyhotovených1 [partnerem] [spojenou osobou] v 
souvislosti se zvláštní dohodou v rámci programu Horizont 2020 [číslo zvláštní dohody, název zvláštní 
akce, zkratka a trvání od/do] (dále jen „dohoda“) a  
 
vydal osvědčení o finančních výkazech podle článku 16 zvláštní dohody na základě povinného vzoru 
zprávy stanoveného Komisí. 
 
Dohoda byla uzavřena v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 mezi partnerem a 
[VARIANTA 1: Evropskou unií, zastoupenou Evropskou komisí (dále jen „Komise“)] [VARIANTA 2: 
Evropským společenstvím pro atomovou energii (dále jen „Euratom“), zastoupeným Evropskou 
komisí (dále jen „Komise“)][VARIANTA 3: [Výkonnou agenturou pro výzkum (REA)][Výkonnou 
agenturou Evropské rady pro výzkum (ERCEA)][Výkonnou agenturou pro inovace a sítě 
(INEA)][Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EASME)] (dále jen „agentura“), na 
základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská komise (dále jen „Komise“)].  
 
[Komise][Agentura] je uvedena pouze jako smluvní strana dohody s partnerem. [Evropská 
unie][Euratom][Agentura] není smluvní stranou této zakázky.  
 
1.1 Předmět zakázky 
 
Koordinátor musí [Komisi][agentuře] do 60 dnů po skončení posledního vykazovaného období 
předložit závěrečnou zprávu, která by měla zahrnovat kromě jiných dokumentů osvědčení o finančních 
výkazech každého partnera a každé spojené osoby, kteří žádají coby náhradu skutečných a 
jednotkových nákladů vypočítaných v souladu s jejich běžnými postupy účtování nákladů příspěvek, 
jehož celková výše činí 325 000 EUR a více (viz článek 16 zvláštní dohody). Osvědčení o finančních 
výkazech se musí týkat všech vykazovaných období výše uvedeného partnera nebo spojené osoby. 
 
Je-li do závěrečné zprávy podle článku 16 zvláštní dohody třeba zahrnout osvědčení o finančních 
výkazech, musí partner předložit koordinátorovi osvědčení o finančních výkazech za sebe a za své 
spojené osoby. 
 
Osvědčení o finančních výkazech tvoří dva samostatné dokumenty: 
 

− podmínky zadání podepsané [partnerem] [spojenou osobou] a auditorem, 
− zpráva nezávislého auditora o věcných zjištěních (dále jen „zpráva“), jež musí být vytištěna na 

hlavičkovém papíře auditora, datována, opatřena razítkem a podepsána auditorem (nebo 
                                                 
1  V nichž se vykazují náklady vzniklé v souvislosti s dohodou (viz „Vzorové finanční výkazy“ v příloze 3 

zvláštní dohody). 
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příslušným veřejnoprávním činitelem) a jež obsahuje dohodnuté postupy (dále jen „postupy“), 
které má auditor provést, a standardní věcná zjištění (dále jen „zjištění“), která má potvrdit. 

 
Je-li do závěrečné zprávy podle článku 16 zvláštní dohody třeba zahrnout osvědčení o finančních 
výkazech, nelze bez těchto osvědčení žádat o platbu zůstatku v souvislosti s dohodou. Vyplacení 
náhrad nákladů, na něž se vztahuje osvědčení o finančních výkazech, však Komisi, [agentuře,] 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a Evropskému účetnímu dvoru nebrání v provádění 
kontrol, přezkumů, auditů a šetření v souladu s článkem 28 rámcové dohody o partnerství. 
 
1.2 Povinnosti 
 
[Partner] [Spojená osoba]: 

• musí vypracovat finanční výkaz/výkazy v souvislosti s akcí financovanou na základě dohody 
v souladu s povinnostmi podle této dohody. Finanční výkaz/výkazy je třeba vypracovat v 
souladu se systémem účetnictví a účetní evidence a příslušnými účty a záznamy [partnera] 
[spojené osoby], 

• musí zaslat finanční výkaz/výkazy auditorovi, 
• nese odpovědnost a ručí za správnost finančního výkazu / finančních výkazů, 
• odpovídá za úplnost a správnost poskytnutých informací, jež mají auditorovi umožnit provést 

dané postupy. Jako podklad k výkazům musí auditorovi předložit písemné prohlášení vedení 
účetní jednotky k auditu. Písemné prohlášení vedení k auditu musí uvádět období, na něž se 
výkazy vztahují, a musí být datováno, 

• souhlasí s tím, že auditor nemůže provést dané postupy, nemá-li neomezený přístup k 
zaměstnancům, jakož i k účetnictví a jiným relevantním záznamům a dokumentům [partnera] 
[spojené osoby]. 

 
Auditor:  

•  [Základní varianta 1: je způsobilý k provádění povinných auditů účetních dokumentů 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS nebo s obdobnými 
vnitrostátními předpisy]. 

• [Varianta 2, která se použije, pokud má audit partnera nebo spojené osoby provést nezávislý 
veřejnoprávní činitel: je kompetentní a nezávislý veřejnoprávní činitel, kterému příslušné 
vnitrostátní orgány udělily právní způsobilost k provedení auditu partnera]. 

• [Varianta 3, která se použije v případě, že partnerem nebo spojenou osobou je mezinárodní 
organizace: je [interní] [externí] auditor v souladu s vnitřními finančními předpisy a postupy 
mezinárodní organizace]. 
 

Auditor: 
• musí být nezávislý na partnerovi [a spojené osobě] a zejména se nepodílel na vypracování 

finančního výkazu / finančních výkazů [partnera] [spojené osoby], 
• musí naplánovat práci tak, aby bylo možné provést dané postupy a vyhodnotit zjištění, 
• musí dodržet stanovené postupy a povinný formát zprávy, 
• musí realizovat zakázku v souladu s těmito podmínkami zadání, 
• musí zdokumentovat skutečnosti, jež jsou významné jako podkladový materiál ke zprávě, 
• musí ve zprávě vycházet ze shromážděných důkazních informací, 
• musí zprávu předložit [partnerovi] [spojené osobě]. 

 
Postupy, které má auditor provést, stanoví Komise. Auditor neodpovídá za jejich vhodnost či 
relevantnost. Jelikož cílem zakázky není vyjádřit ujištění, auditor nevydá auditorský výrok ani 
prohlášení o věrohodnosti.  
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1.3 Platné standardy 
 
Auditor musí dodržet tyto podmínky zadání a2: 
 

− mezinárodní standard pro související služby ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti 
s finančními informacemi vydaný Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy 
(IAASB), 

− Etický kodex odborných účetních vydaný Radou pro mezinárodní etické standardy účetních 
(IESBA). Ačkoli mezinárodní standard ISRS 4400 uvádí, že zakázky na provedení 
dohodnutých postupů nepodléhají požadavku na nezávislost, [Komise][agentura] vyžaduje, 
aby auditor dodržel rovněž požadavek nezávislosti podle kodexu. 

 
Ve zprávě musí auditor uvést, že mezi ním a partnerem [a spojenou osobou] nedošlo při vypracování 
této zprávy ke střetu zájmů, a – pokud je služba fakturována – musí sdělit celkovou odměnu, která mu 
byla za předložení zprávy zaplacena. 
 
1.4 Vypracování zprávy 
 
Zpráva musí být sepsána v jazyce dohody (viz článek 16 zvláštní grantové dohody).  
 
Podle článku 28 rámcové dohody o partnerství mají Komise, [agentura,] Evropský úřad pro boj proti 
podvodům a Účetní dvůr právo provést audit jakékoli činnosti, jež je vykonána v rámci zvláštní akce a 
náklady za niž jsou vykázány k tíži rozpočtu [Evropské unie] [Euratomu]. Mezi tyto činnosti patří 
práce, jež souvisí s touto zakázkou. Auditor musí poskytnout přístup ke všem pracovním dokumentům 
(např. k přepočtu hodinových sazeb, ověření vykázaného času věnovaného akci) vztahujícím se k této 
zakázce, jestliže o ně Komise, [agentura,] Evropský úřad pro boj proti podvodům nebo Evropský 
účetní dvůr požádá.  
 
1.5 Lhůta pro předložení zprávy 
 
Zprávu je třeba předložit do [dd. měsíc rrrr]. 
 
1.6 Další podmínky 
 
[[Partner][Spojená osoba] a auditor mohou tento oddíl použít ke sjednání dalších konkrétních 
podmínek, jako je odměna auditora, odpovědnost, rozhodné právo atd. Tyto zvláštní podmínky nesmí 
být v rozporu s výše uvedenými podmínkami.] 
 
 
[oficiální název auditora] [oficiální název [partnera][spojené osoby]] 
[jméno a funkce oprávněného zástupce] [jméno a funkce oprávněného zástupce] 
[dd. měsíc rrrr] [dd. měsíc rrrr] 
Podpis auditora               Podpis [partnera][spojené osoby] 

                                                 
2  Nejvyšší kontrolní instituce, jež používají standardy INTOSAI, se mohou při provádění postupů místo 

mezinárodního standardu pro související služby ISRS 4400 a Etického kodexu odborných účetních vydaných 
IAASB a IESBA řídit příslušnými mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí a etickým 
kodexem vydanými INTOSAI.  
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Nezávislá zpráva o věcných zjištěních týkajících se nákladů vykázaných na základě 
rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 
 
 
(vytiskne se na hlavičkový papír auditora) 
 
Vážená paní / Vážený pan 
[ jméno kontaktní osoby / kontaktních osob], [pozice] 
[název [partnera] [spojené osoby]] 
[ adresa] 
[dd. měsíc rrrr] 
 
Vážená paní / Vážený pane [jméno kontaktní osoby / kontaktních osob], 
 
jak bylo dohodnuto v podmínkách zadání ze dne [dd. měsíc rrrr]  
 
s [VARIANTA 1: [jméno nebo název partnera] (dále jen „partner“)] [VARIANTA 2: [ název spojené 
osoby] (dále jen „spojená osoba“), třetí stranou spojenou s partnerem [jméno nebo název partnera] 
(dále jen „partner“)], 
 
naše společnost,  

[název auditora] (dále jen „auditor“), 
se sídlem na adrese 

[úplná adresa/město/stát/provincie/země], 
zastoupená  

[jméno a funkce oprávněného zástupce], 
 
provedla postupy, jež s Vámi byly dohodnuty, pokud jde o náklady vykázané ve finančním výkazu / 
finančních výkazech3 [partnera] [spojené osoby] v souvislosti se zvláštní dohodou  

[odkaz na zvláštní dohodu: číslo, název akce a zkratka] (dále jen „dohoda“), 
 
přičemž celkové vykázané náklady činily  

[celková částka] EUR 
 
a celkové vykázané skutečné náklady a přímé osobní náklady vykázané jako jednotkové náklady 
vypočítané v souladu s běžnými postupy [partnera] [spojené osoby] pro účtování nákladů činily 
 

[součet celkových skutečných nákladů a celkových přímých osobních nákladů vykázaných jako 
jednotkové náklady vypočítané v souladu s běžnými postupy [partnera] [spojené osoby] pro účtování 

nákladů] EUR, 
 
a tímto předkládá svou nezávislou zprávu o věcných zjištěních (dále jen „zpráva“) vypracovanou 
za použití dohodnutého povinného formátu. 
 
Zpráva 
 
Zakázka byla provedena v souladu s podmínkami zadání připojenými k této zprávě. Zpráva obsahuje 
provedené dohodnuté postupy (dále jen „postupy“) a prověřená standardní věcná zjištění (dále jen 
„zjištění“).  
                                                 
3  V nichž partner vykazuje náklady vzniklé v souvislosti se zvláštní dohodou (viz „Vzorové finanční výkazy“ 

v příloze 3 zvláštní dohody). 
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Postupy byly provedeny výhradně s cílem pomoci [Komisi] [agentuře] posoudit, zda náklady 
[partnera] [spojené osoby] uvedené ve finančním výkazu / finančních výkazech k akci byly vykázány 
v souladu s dohodou. [Komise] [Agentura] vyvodí na základě zprávy a případných dalších informací, 
jež si vyžádá, své vlastní závěry. 
 
Rozsah postupů vymezila Komise. Auditor proto neodpovídá za jejich vhodnost či relevantnost. 
Jelikož provedené postupy nejsou auditem ani prověrkou podle Mezinárodních auditorských standardů 
nebo Mezinárodních standardů pro prověrky, auditor nepředkládá prohlášení o věrohodnosti 
finančních výkazů.  
 
Pokud by auditor provedl dodatečné postupy nebo audit finančních výkazů [partnera] [spojené osoby] 
v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy nebo s Mezinárodními standardy pro prověrky, 
zahrnul by do zprávy i další skutečnosti, jež by případně zjistil. 
 
Zjištění, jež nelze použít  
 
Prověřili jsme výše uvedený finanční výkaz/výkazy a shledali jsme, že nelze použít tato zjištění:  
 
Vysvětlení (ze zprávy se odstraní): 
Nelze-li některé zjištění použít, uvede se u něj v odpovídajícím řádku v pravém sloupci tabulky „N/A“ 
(„nepoužije se“), což znamená, že zjištění nemusel auditor potvrdit a nebylo třeba provést související 
postup/postupy.  
 
Důvody, kvůli nimž se nepoužije určité zjištění, musí být zjevné, tj.:  

 i) pokud nebyly v rámci určité kategorie vykázány žádné náklady, pak se nepoužijí související 
zjištění a postup/postupy;  

ii) pokud nejsou splněny stanovené podmínky pro použití určitého postupu/postupů, pak se 
související zjištění a tento postup/postupy nepoužijí. V případě „partnerů, kteří vedou své 
účetnictví v jiné měně než v eurech“ se například nepoužije postup a zjištění týkající se 
„partnerů, kteří vedou své účetnictví v eurech“. Pokud nejsou vypláceny další odměny, pak 
se obdobně nepoužijí související zjištění a postup/postupy pro další odměny. 

 
Zde uveďte všechna zjištění, u nichž jste shledali, že je nelze u dané zakázky použít, a objasněte, 
z jakých důvodů se nepoužijí.   
…. 
 
Výjimky  
Kromě níže uvedených výjimek předložil [partner][spojená osoba] všechny dokumenty a účetní 
informace, jež auditor potřeboval k provedení požadovaných postupů a vyhodnocení zjištění. 
 
Vysvětlení (ze zprávy se odstraní): 

– Pokud auditor nemohl úspěšně provést požadovaný postup, je třeba u tohoto postupu v 
odpovídajícím řádku v pravém sloupci tabulky uvést „V“ („výjimka“). Níže je nutné uvést 
důvod, proč auditor nemohl postup provést (např. skutečnost, že nebylo možné sesouhlasit 
klíčové informace, nebo nedostupnost údajů). 

– Pokud auditor nemůže po provedení příslušného postupu potvrdit standardní zjištění, je 
třeba u tohoto zjištění rovněž uvést „V“ („výjimka“) a níže je pokud možno třeba 
objasnit, proč nebylo zjištění splněno a jaký může mít tato skutečnost dopad. 

 
Zde uveďte všechny výjimky a – jsou-li známy – doplňte informace o příčině a možných 
důsledcích každé výjimky. Je-li možné výjimku vyčíslit, uveďte příslušnou částku. 
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….  
 
Příklad (ze zprávy se odstraní): 

1. Partner nebyl schopen doložit zjištění č. 1 týkající se ..., jelikož ... . 
2. Zjištění č. 30 nebylo splněno, protože metodika použitá partnerem k vypočítání jednotkových 

nákladů se lišila od metodiky schválené Komisí. Jednalo se o tyto rozdíly: ... 
3. Po provedení dohodnutých postupů k potvrzení zjištění č. 31 zjistil auditor rozdíl ve výši 

_____________ EUR. Tento rozdíl lze vysvětlit ... 
 
Další poznámky 
 
Kromě informací o výsledcích provedených konkrétních postupů si auditor dovoluje uvést tyto obecné 
poznámky: 
 
Příklad (ze zprávy se odstraní): 

1. Pokud jde o zjištění č. 8, má se za to, že podmínky pro další odměny byly splněny, jelikož ... 
2. Abychom mohli potvrdit zjištění č. 15, provedli jsme tyto dodatečné postupy: …. 

 
Použití této zprávy 
 
Tuto zprávu lze použít pouze pro účely popsané výše. Je určena výhradně k důvěrnému využití 
[partnerem] [spojenou osobou] a [Komisí] [agenturou] a může být předložena pouze [Komisi] 
[agentuře] v souvislosti s požadavky stanovenými v článku 16 zvláštní dohody. [Partner] [Spojená 
osoba] ani [Komise] [agentura] nesmí zprávu použít k jinému účelu či ji předat jiným stranám. 
[Komise] [Agentura] může o obsahu zprávy informovat pouze oprávněné subjekty, zejména Evropský 
úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr.  
 
Tato zpráva se týká pouze finančního výkazu / finančních výkazů [partnera][spojené osoby] 
předloženého/předložených [Komisi] [agentuře] s ohledem na příslušnou dohodu. Nevztahuje se tudíž 
na žádné jiné finanční výkazy [partnera] [spojené osoby]. 
 
Při vypracovávání této zprávy nedošlo mezi auditorem a partnerem [a spojenou osobou] ke střetu 
zájmů4. Odměna auditora za vypracování zprávy činila celkem ______ EUR (včetně ______ EUR 
odečitatelné DPH). 
 
Tuto zprávu jsme připraveni s Vámi kdykoliv projednat a rádi Vám poskytneme další informace nebo 
podporu. 
 
[oficiální název auditora] 
[jméno a funkce oprávněného zástupce] 
[dd. měsíc rrrr] 
Podpis auditora 

                                                 
4  Ke střetu zájmů dochází, pokud je nebo se zdá být ohrožena objektivita auditora při vypracovávání osvědčení, 

a to např. v případě, že auditor:  
– se podílel na přípravě finančních výkazů,  
– měl by z přijetí osvědčení přímý prospěch, 
– je v úzkém vztahu s jakoukoli osobou zastupující partnera, 
– je ředitelem, správcem nebo partnerem partnera nebo 
– se nachází v jakékoli jiné situaci, která narušuje jeho nezávislost či schopnost postupovat při 

vypracovávání osvědčení nestranně. 
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Dohodnuté postupy a standardní věcná zjištění auditora 
 
Evropská komise si vyhrazuje právo i) udělit auditorovi další pokyny, pokud jde o postupy, kterými se má řídit, nebo skutečnosti, jež má potvrdit, a 
způsob jejich prezentace (včetně např. výběru vzorků a zjištění), nebo ii) tyto postupy na základě písemného oznámení partnerovi změnit. Postupy 
prováděné auditorem k potvrzení standardních věcných zjištění lze nalézt v níže uvedené tabulce. 
Pokud se toto osvědčení týká spojené osoby, má se za to, že se výraz „partner“ vztahuje na „spojenou osobu“. 

Ve sloupci „Výsledek“ lze použít tři možné odpovědi: „P“, „V“ a „N/A“: 

 „P“ je zkratkou pro „potvrzeno“ a znamená, že auditor může potvrdit „standardní věcné zjištění“, a není tudíž třeba hlásit výjimku. 
 „V“ je zkratkou pro slovo „výjimka“ a znamená, že auditor provedl dané postupy, ale nemůže potvrdit „standardní věcné zjištění“, nebo že 

auditor nemohl provést konkrétní postup (např. proto, že nebylo možné sesouhlasit klíčové informace nebo nebyly dostupné údaje).  
 „N/A“ znamená „nepoužije se“, tedy že zjištění nemuselo být auditorem prověřeno a související postup nemusel být proveden / postupy nemusely 

být provedeny. Důvody, pro něž se nepoužije určité zjištění, musí být zjevné, tj.: i) pokud nebyly v rámci určité kategorie vykázány žádné 
náklady, pak se nepoužijí související zjištění a postup/postupy; ii) pokud nejsou splněny stanovené podmínky pro použití určitého 
postupu/postupů, pak se související zjištění a postup/postupy nepoužijí. V případě „partnerů, kteří vedou své účetnictví v jiné měně než v eurech“ 
se například nepoužije postup týkající se „partnerů, kteří vedou své účetnictví v eurech“. Pokud nejsou vypláceny další odměny, pak se obdobně 
nepoužijí související zjištění a postup/postupy pro další odměny.  

 
 

Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

A SKUTEČNÉ OSOBNÍ NÁKLADY A JEDNOTKOVÉ NÁKLADY VYPOČÍTANÉ PARTNEREM V SOULADU S JEHO BĚŽNÝMI 
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ 

 Auditor vybere k provedení postupů uvedených v následujících bodech oddílu A vzorek osob, za 
něž byly ve finančním výkazu / finančních výkazech vykázány náklady.  

(Vzorek by se měl vybrat náhodně, aby byl reprezentativní. V případě, že celkový počet osob je 
méně než 10 (včetně zaměstnanců, fyzických osob pracujících na základě přímého smluvního 
vztahu a pracovníků vyslaných třetí stranou), je nutné do vzorku zařadit všechny osoby; v 
ostatních případech by měl vzorek obsahovat minimálně 10 osob nebo 10 % z celkového počtu 
osob, podle toho, které číslo je vyšší.) 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

Z celkového počtu ______ osob bylo do vzorku auditorem zařazeno ______ osob. 

A.1 OSOBNÍ NÁKLADY 

Osoby zařazené do vzorku a pracující na základě pracovní smlouvy nebo rovnocenného 
smluvního vztahu (obecné postupy pro jednotlivé skutečné osobní náklady a osobní náklady 
vykázané jako jednotkové náklady) 

K potvrzení standardních věcných zjištění č. 1–5 uvedených ve vedlejším sloupci auditor 
přezkoumal tyto informace/dokumenty předložené partnerem: 

o seznam osob zařazených do vzorku, u nichž je uvedena doba, po kterou pracovaly na 
akci, jejich pozice (zařazení nebo kategorie) a druh smlouvy, 

o výplatní pásky zaměstnanců zařazených do vzorku, 
o sesouhlasení osobních nákladů vykázaných ve finančním výkazu / finančních výkazech s 

účetním systémem (účetnictví projektu a hlavní účetní kniha) a mzdovým systémem, 
o informace týkající se pracovněprávního postavení a pracovních podmínek zaměstnanců 

zařazených do vzorku, zejména jejich pracovních smluv či rovnocenných dokumentů, 
o běžnou politiku partnera, pokud jde o mzdové záležitosti (např. politiku v oblasti platů, 

politiku v oblasti přesčasů, pohyblivé složky platu), 
o platné vnitrostátní daňové a pracovněprávní předpisy a právní předpisy o sociálním 

zabezpečení a 
o veškeré další dokumenty, kterými lze doložit vykázané osobní náklady. 

Auditor rovněž prověřil způsobilost všech složek odměn (viz článek 5 zvláštní grantové dohody) 
a přepočítal osobní náklady na zaměstnance zařazené do vzorku. 

1) Zaměstnanci i) byli zaměstnáni 
přímo partnerem v souladu s 
příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, ii) pracovali 
pod výhradním odborným 
dohledem a na odpovědnost 
partnera a iii) byli odměňováni v 
souladu s běžnou praxí partnera. 

 

2) Osobní náklady byly 
zaznamenány v 
účetním/mzdovém systému 
partnera. 

 

3) Náklady byly náležitě doloženy 
a sesouhlaseny s účetními a 
mzdovými záznamy. 

 

4) Osobní náklady neobsahovaly 
žádné nezpůsobilé prvky.  

5) Mezi osobními náklady 
účtovanými za akci a náklady 
přepočítanými auditorem nebyly 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

žádné nesrovnalosti. 

Dodatečné postupy, pokud jsou vypláceny „další odměny“  

K potvrzení standardních věcných zjištění č. 6–9 uvedených ve vedlejším sloupci auditor: 

o přezkoumal příslušné dokumenty předložené partnerem (právní forma, zákonné 
povinnosti, běžná politika partnera v oblasti dalších odměn, kritéria používaná pro jejich 
výpočet, běžná praxe partnera v oblasti odměňování u projektů financovaných v rámci 
vnitrostátních programů financování...), 

o přepočítal výši způsobilých dalších odměn za akci na základě obdržených podkladových 
dokumentů (práce na plný, nebo částečný úvazek, výhradní, nebo jen částečné zaměření 
na akci, běžné odměny vyplácené u projektů financovaných v rámci vnitrostátních 
programů), které souvisí s příslušným ekvivalentem zaměstnance na plný úvazek za rok a 
poměrnou sazbou (viz údaje shromažďované při provádění postupů v rámci oddílů A.2 
„Produktivní hodiny“ a A.4 „Systém zaznamenávání času“). 

„DALŠÍMI ODMĚNAMI“ SE ROZUMÍ JAKÁKOLI ČÁST ODMĚNY, JEŽ PŘEKRAČUJE ČÁSTKU, KTERÁ BY 
BYLA DANÉ OSOBĚ VYPLACENA ZA DOBU STRÁVENOU PRACÍ NA PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 
V RÁMCI VNITROSTÁTNÍCH PROGRAMŮ. 

POKUD NĚKTERÁ ČÁST ODMĚN VYPLÁCENÝCH ZAMĚSTNANCŮM SPLŇUJE KRITÉRIA „DALŠÍCH 
ODMĚN“ A JE ZPŮSOBILÁ PODLE USTANOVENÍ ČLÁNKU 5.2.A.1, LZE JI ÚČTOVAT JAKO ZPŮSOBILÉ 
NÁKLADY NA AKCI DO TÉTO VÝŠE: 

 A) AŽ 8 000 EUR ZA ROK, JESTLIŽE DANÁ OSOBA PRACUJE NA PLNÝ ÚVAZEK A PO CELÝ ROK 
VÝHRADNĚ NA DANÉ AKCI; 

B) DO VÝŠE PŘÍSLUŠNÉ POMĚRNÉ ČÁSTI Z 8 000 EUR, JESTLIŽE DANÁ OSOBA PRACUJE 
VÝHRADNĚ NA DANÉ AKCI, AVŠAK NIKOLIV NA PLNÝ ÚVAZEK NEBO PO CELÝ ROK; NEBO 

6) Partnerem, který vyplácel „další 
odměny“, byl neziskový právní 
subjekt. 

 

7) Výše vyplacených dalších 
odměn odpovídala obvyklým 
postupům partnera týkajícím se 
odměňování a tyto odměny byly 
vypláceny důsledně pokaždé, 
kdy byl vyžadován tentýž druh 
práce nebo odborných znalostí.  

 

8) Kritéria použitá pro výpočet 
dalších odměn byla objektivní a 
partner je obecně používal bez 
ohledu na použitý zdroj 
financování. 

 

9) Výše dalších odměn zahrnutých 
do osobních nákladů účtovaných 
za akci byla omezena na 
8 000 EUR na ekvivalent 
zaměstnance na plný úvazek za 
rok (do výše poměrné části, 
jestliže daná osoba nepracovala 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

C) DO VÝŠE POMĚRNÉ ČÁSTI VYPOČÍTANÉ V SOULADU S ČLÁNKEM 5.2.A.1, JESTLIŽE DANÁ 
OSOBA NEPRACUJE VÝHRADNĚ NA DANÉ AKCI. 

na akci na plný úvazek a po celý 
rok nebo nepracovala výhradně 
na dané akci). 

Dodatečné postupy v případě, že se použijí „jednotkové náklady vypočítané partnerem v souladu 
s jeho běžnými postupy účtování nákladů“:  

Kromě výše uvedených postupů k potvrzení standardních věcných zjištění č. 1–5 a případně také 
č. 6–9 provedl auditor tyto postupy k potvrzení standardních věcných zjištění č. 10–13 uvedených 
ve vedlejším sloupci: 

o získal popis běžných účetních postupů partnera používaných pro výpočet jednotkových 
nákladů, 

o přezkoumal, zda byly běžné postupy partnera pro účtování nákladů uplatněny v případě 
finančních výkazů, jež jsou předmětem tohoto osvědčení o finančních výkazech, 

o ověřil, že zaměstnanci zařazení do vzorku byli účtováni v rámci správné kategorie (v 
souladu s kritérii používanými partnerem pro stanovení kategorií zaměstnanců), a to 
přezkoumáním smlouvy / záznamu v evidenci lidských zdrojů nebo analytických 
účetních záznamů, 

o ověřil, že není rozdíl mezi celkovou výší osobních nákladů použitých při výpočtu 
nákladů na jednotku a celkovou výší osobních nákladů zaznamenaných v povinných 
účtech, 

o ověřil, zda byly skutečné osobní náklady upraveny na základě rozpočtových nebo 
odhadovaných složek, a pokud byly, ověřil, zda jsou tyto použité složky skutečně 
relevantní pro výpočet, objektivní a doložené. 

10) Osobní náklady zahrnuté do 
finančního výkazu byly 
vypočítány v souladu s 
běžnými postupy partnera pro 
účtování nákladů. Tato 
metodika byla důsledně 
používána u všech akcí v rámci 
programu Horizont 2020. 

 

11) Zaměstnanci byli účtováni v 
rámci správné kategorie.  

12) Celkové osobní náklady 
použité při výpočtu 
jednotkových nákladů 
odpovídaly výdajům 
zaznamenaným v povinných 
účtech. 

 

13) Všechny odhadované nebo 
rozpočtové složky použité 
partnerem při výpočtu 
jednotkových nákladů byly 
relevantní pro výpočet 
osobních nákladů a souhlasily s 
objektivními a ověřitelnými 
informacemi. 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

Fyzické osoby zařazené do vzorku a pracující s partnerem na základě jiného přímého smluvního 
vztahu než na základě pracovní smlouvy, např. jako konzultanti (nikoli subdodavatelé) 

K potvrzení standardních věcných zjištění č. 14–18 uvedených ve vedlejším sloupci auditor 
přezkoumal tyto informace/dokumenty předložené partnerem: 

o smlouvy, zejména náklady, trvání smlouvy, popis práce, místo výkonu práce, vlastnictví 
výsledků a oznamovací povinnosti vůči partnerovi, 

o pracovní podmínky zaměstnanců ve stejné kategorii ke srovnání nákladů a 

o veškeré další dokumenty, jež dokládají vykázané náklady a příslušné záznamy (např. 
faktury, účetní záznamy atd.). 

14) Fyzické osoby pracovaly za 
podmínek podobných 
podmínkám zaměstnanců, 
zejména pokud jde o způsob, 
jakým je práce organizována, 
úkoly, které jsou prováděny, a 
prostory, kde jsou úkoly 
prováděny. 

 

15) Výsledky vykonané práce 
náleží partnerovi. V opačném 
případě partner získal veškerá 
nezbytná práva, aby splnil své 
povinnosti, jako kdyby tyto 
výsledky vytvořil sám. 

 

16) Náklady na ně se významně 
nelišily od nákladů na 
zaměstnance vykonávající 
podobné úkoly na základě 
pracovní smlouvy s partnerem. 

 

17) Náklady byly doloženy 
důkazními informacemi a 
zaznamenány v účetnictví. 

 

Pracovníci vyslaní třetí stranou a zařazení do vzorku (nikoli subdodavatelé) 

K potvrzení standardních věcných zjištění č. 19–22 uvedených ve vedlejším sloupci auditor 
přezkoumal tyto informace/dokumenty předložené partnerem: 

o smlouvu/smlouvy o vyslání, zejména pokud jde o náklady, trvání, popis práce, místo 

18) Vyslaní pracovníci byli 
podřízeni partnerovi a 
pracovali v prostorách partnera 
(nebylo-li s partnerem 
dohodnuto jinak).  
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

výkonu práce a vlastnictví výsledků, 

o hradí-li partner třetí straně poskytnutý zdroj (věcný příspěvek poskytnutý za úplatu): 
veškeré dokumenty, jež dokládají vykázané náklady (např. smlouva, faktura, doklad o 
bankovní platbě a doklad o záznamu v účetním/mzdovém systému atd.), a sesouhlasení 
finančního výkazu / finančních výkazů s účetním systémem (účetnictví projektu a hlavní 
účetní kniha), jakož i doklady o tom, že částka, kterou fakturovala třetí strana, 
nezahrnovala zisk,  

o nehradí-li partner třetí straně poskytnutý zdroj (bezplatný věcný příspěvek): doklad o 
skutečných nákladech třetí strany v souvislosti s bezplatným poskytnutím zdroje 
partnerovi, např. výkaz nákladů vzniklých třetí straně a doklad o záznamu v 
účetním/mzdovém systému třetí strany,  

o veškeré další dokumenty, jež dokládají vykázané náklady (např. faktury atd.). 

19) Výsledky vykonané práce 
náleží partnerovi. V opačném 
případě partner získal veškerá 
nezbytná práva, aby splnil své 
povinnosti, jako kdyby tyto 
výsledky vytvořil sám. 

 

Jsou-li pracovníci vysláni za 
úplatu:  

20) Vykázané náklady byly 
doloženy dokumenty a 
zaznamenány v účetnictví 
partnera. Částka účtovaná třetí 
stranou nezahrnovala zisk.  

 

Jsou-li pracovníci vysláni 
bezplatně:  

21) Vykázané náklady 
nepřekročily náklady třetí 
strany zaznamenané v jejím 
účetnictví a byly doložené. 

 

A.2 PRODUKTIVNÍ HODINY 

K potvrzení standardních věcných zjištění č. 23–28 uvedených ve vedlejším sloupci auditor 
přezkoumal příslušné dokumenty, zejména vnitrostátní právní předpisy, pracovní dohody a 
smlouvy a pracovní výkazy osob zařazených do vzorku, aby ověřil, že: 

o použitý počet produktivních hodin za rok byl vypočítán v souladu s jednou z níže 
popsaných metod,  

22) Partner použil metodu [vyberte 
jednu variantu a ostatní odstraňte]

[A: 1 720 hodin] 

[B: „celkový počet 
odpracovaných hodin“] 

[C: použitý „standardní počet 
produktivních hodin za rok“ 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

o přepočet v ekvivalentech zaměstnance na plný úvazek u zaměstnanců, kteří nepracují na 
plný úvazek, byl proveden správně. 

Pokud partner použil metodu B, auditor ověřil, že výpočet celkového počtu odpracovaných hodin 
byl správný a že ve smlouvách byl upřesněn počet pracovních hodin za rok.  

Pokud partner použil metodu C, auditor ověřil, že „počet produktivních hodin za rok“ použitý při 
výpočtu hodinové sazby odpovídal nejméně 90 % „standardního počtu pracovních hodin za rok“. 
Auditor může tímto způsobem postupovat pouze tehdy, lze-li výpočet standardních pracovních 
hodin za rok podložit doklady, jako jsou vnitrostátní právní předpisy, pracovní dohody a 
smlouvy.  

 PRODUKTIVNÍ HODINY PARTNERA U OSOB, JEŽ PRACUJÍ NA PLNÝ ÚVAZEK, SE URČÍ NA ZÁKLADĚ 
JEDNÉ Z TĚCHTO METOD:  

A. 1 720 PRODUKTIVNÍCH HODIN ZA ROK (POMĚRNÁ ČÁST U OSOB, JEŽ NEPRACUJÍ NA PLNÝ 
ÚVAZEK). 

B. CELKOVÝ POČET HODIN, KTERÉ DANÁ OSOBA ODPRACOVALA PRO PARTNERA V DANÉM ROCE 
(TATO METODA JE VE VEDLEJŠÍM SLOUPCI OZNAČOVÁNA TAKÉ JAKO „CELKOVÝ POČET 
ODPRACOVANÝCH HODIN“). VÝPOČET CELKOVÉHO POČTU ODPRACOVANÝCH HODIN BYL 
PROVEDEN TAKTO: PRACOVNÍ HODINY DANÉ OSOBY ZA ROK PODLE PRACOVNÍ SMLOUVY, 
PŘÍSLUŠNÉ PRACOVNÍ DOHODY NEBO VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLUS PRÁCE 
PŘESČAS MINUS ABSENCE (NAPŘ. NEPŘÍTOMNOST ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ NEBO MIMOŘÁDNÉ 
VOLNO). 

C. STANDARDNÍ POČET HODIN ZA ROK POUŽÍVANÝ OBECNĚ PARTNEREM U JEHO ZAMĚSTNANCŮ V 
SOULADU S JEHO BĚŽNÝMI POSTUPY ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ (TATO METODA JE VE VEDLEJŠÍM 
SLOUPCI OZNAČOVÁNA TAKÉ JAKO „STANDARDNÍ POČET PRODUKTIVNÍCH HODIN ZA ROK“). 
TOTO ČÍSLO MUSÍ ODPOVÍDAT NEJMÉNĚ 90 % STANDARDNÍHO POČTU PRACOVNÍCH HODIN ZA 
ROK. 

odpovídá běžné účetní praxi] 

23) Produktivní hodiny byly 
vypočítány za rok.  

24) U zaměstnanců, kteří nepracují 
na plný úvazek, byl správně 
použit přepočet v 
ekvivalentech zaměstnance na 
plný úvazek. 

 

Pokud partner použil metodu B. 

25) Výpočet počtu „pracovních 
hodin za rok“, přesčasů a 
absencí bylo možné ověřit na 
základě dokumentů 
předložených partnerem.  

25.1) Hodinovou sazbu za celý  
účetní rok vypočítá partner 
postupem podle oddílu A.3 
(partneři, kteří počítají hodinovou 
sazbu za měsíc, nemohou metodu B 
použít). 

 

Pokud partner použil metodu C. 

26) Výpočet počtu „standardních 
pracovních hodin za rok“ bylo 
možné ověřit na základě 
dokumentů předložených 
partnerem. 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

 

„POČTEM PRACOVNÍCH HODIN ZA ROK“ SE ROZUMÍ DOBA, PO KTEROU MUSÍ ZAMĚSTNANCI 
PRACOVAT, BÝT ZAMĚSTNAVATELI K DISPOZICI A VYKONÁVAT ČINNOST NEBO PLNIT ÚKOLY PODLE 
PRACOVNÍ SMLOUVY, PŘÍSLUŠNÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY NEBO VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
UPRAVUJÍCÍCH DÉLKU PRACOVNÍ DOBY. 

27) „Počet produktivních hodin za 
rok“ použitý pro výpočet 
hodinové sazby byl v souladu s 
běžnými postupy partnera pro 
účtování nákladů a odpovídal 
nejméně 90 % „pracovních 
hodin za rok“. 

 

A.3 HODINOVÉ SAZBY OSOBNÍCH NÁKLADŮ 

I) Jednotkové náklady vypočítané v souladu s běžnými postupy partnera pro účtování nákladů 
(dále jen „jednotkové náklady“):  

Pokud má partner „osvědčení o metodice pro výpočet jednotkových nákladů“ schválené Komisí, 
poskytne auditorovi popis schválené metodiky a písemné potvrzení jejího přijetí Komisí. Auditor 
ověřil, že partner skutečně používal schválenou metodiku. Pokud tomu tak bylo, není třeba 
ověřovat další skutečnosti. 

Pokud partner nemá „osvědčení o metodice“ schválené Komisí nebo pokud nebyla schválená 
metodika používána, auditor: 

o přezkoumal dokumenty předložené partnerem, včetně příruček a vnitřních pokynů, jež 
objasňují, jak se vypočítávají hodinové sazby, 

o přepočítal jednotkové náklady (hodinové sazby) u zaměstnanců zařazených do vzorku v 
návaznosti na výsledky postupů provedených v oddílech A.1 a A.2. 

II) Jednotlivé hodinové sazby:  

Auditor: 

o přezkoumal dokumenty předložené partnerem, včetně příruček a vnitřních pokynů, jež 
objasňují, jak se vypočítávají hodinové sazby, 

28) Partner použil [vyberte jednu 
variantu a ostatní odstraňte]: 

[Varianta I: „Jednotkové 
náklady (hodinové sazby) byly 
vypočítány v souladu s 
běžnými postupy partnera pro 
účtování nákladů“] 

[Varianta II: Byly použity 
jednotlivé hodinové sazby] 

 

V případě varianty I týkající se 
jednotkových nákladů, a pokud 
partner použije metodiku 
schválenou Komisí (osvědčení o 
metodice):  

29) Partner použil metodiku pro 
výpočet hodinových sazeb 
schválenou Komisí. 
Odpovídala běžným postupům 
dané organizace pro účtování 
nákladů a byla důsledně 
používána u všech činností bez 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

o přepočítal hodinové sazby u zaměstnanců zařazených do vzorku (všechny hodinové 
sazby, pokud partner používá roční sazbu; sazby za tři náhodně vybrané měsíce za rok a 
osobu, pokud partner používá měsíční sazbu) v návaznosti na výsledky postupů 
provedených v oddílech A.1 a A.2, 
 

o (pouze u měsíčních sazeb) potvrdil, že doba strávená na rodičoské dovolené se neodečítá 
a že, jestliže byla určitá část základní odměny generována po dobu delší než jeden měsíc, 
zahrnul partner pouze část generovanou v daném měsíci. 

 
„JEDNOTKOVÉ NÁKLADY VYPOČÍTANÉ PARTNEREM V SOULADU S JEHO BĚŽNÝMI POSTUPY ÚČTOVÁNÍ 
NÁKLADŮ“: 
VYPOČÍTAJÍ SE VYDĚLENÍM CELKOVÉ VÝŠE OSOBNÍCH NÁKLADŮ KATEGORIE, K NÍŽ ZAMĚSTNANEC 
NÁLEŽÍ, OVĚŘENÝCH V SOULADU S POSTUPEM UVEDENÝM V ODDÍLE A.1 POČTEM EKVIVALENTŮ 
ZAMĚSTNANCE NA PLNÝ ÚVAZEK A CELKOVÝM POČTEM PRODUKTIVNÍCH HODIN ZA ROK VE STEJNÉ 
KATEGORII VYPOČÍTANÝM PARTNEREM V SOULADU S POSTUPEM V ODDÍLE A.2. 

HODINOVÁ SAZBA U JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNÝCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ SE VYPOČÍTÁ JEDNÍM 
Z TĚCHTO DVOU POSTUPŮ: 
 
A) [ZÁKLADNÍ VARIANTA] VYDĚLENÍM SKUTEČNÉ ROČNÍ VÝŠE OSOBNÍCH NÁKLADŮ NA ZAMĚSTNANCE 
OVĚŘENÝCH V SOULADU S POSTUPEM V ODDÍLE A.1 POČTEM PRODUKTIVNÍCH HODIN ZA ROK 
OVĚŘENÝM V SOULADU S POSTUPEM V ODDÍLE A.2 (HODINOVÁ SAZBA ZA CELÝ ÚČETNÍ ROK); 
 
B) VYDĚLENÍM SKUTEČNÉ MĚSÍČNÍ VÝŠE OSOBNÍCH NÁKLADŮ NA ZAMĚSTNANCE OVĚŘENÝCH V 
SOULADU S POSTUPEM V ODDÍLE A.1 1/12 POČTU PRODUKTIVNÍCH HODIN ZA ROK OVĚŘENÉHO V 
SOULADU S POSTUPEM V ODDÍLE A.2 (HODINOVÁ SAZBA ZA MĚSÍC). 

ohledu na zdroj financování. 

V případě varianty I týkající se 
jednotkových nákladů, a pokud 
partner použije metodiku, která 
není schválena Komisí: 

30) Jednotkové náklady 
přepočítané auditorem byly 
stejné jako sazby použité 
partnerem. 

 

V případě varianty II týkající se 
jednotlivých hodinových sazeb: 

31) Jednotlivé sazby přepočítané 
auditorem byly stejné jako 
sazby použité partnerem. 

31.1) Partner v jednotlivých 
ověřovaných účetních letech použil 
pouze jednu variantu (za celý účetní 
rok, nebo za měsíc). 

31.2) Do hodinových sazeb nejsou 
zahrnuty další odměny. 

 

A.4 SYSTÉM ZAZNAMENÁVÁNÍ ČASU 

Aby ověřil, že systém zaznamenávání času zaručuje plnění všech minimálních požadavků a že 
32) Všechny osoby zaznamenávaly 

čas věnovaný akci jednou za 
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Výsledek 
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hodiny byly za danou akci vykázány správně a přesně a byly řádně schváleny a doloženy 
dokumenty, zkontroloval auditor u osob zařazených do vzorku, jež vykazují čas odpracovaný na 
akci na bázi pracovních výkazů, tyto prvky: 

o popis systému zaznamenávání času předložený partnerem (zaznamenávání, schvalování, 
zpracovávání v systému evidence lidských zdrojů), 

o jeho skutečné uplatňování, 

o pracovní výkazy byly alespoň jednou za měsíc podepisovány zaměstnanci (na papíře 
nebo elektronicky) a schvalovány projektovým manažerem či jiným vedoucím 
pracovníkem, 

o vykázané hodiny byly odpracovány v době trvání projektu, 

o pokud je v evidenci lidských zdrojů záznam o absenci z důvodu dovolené či nemoci, 
nebyly jako odpracované v rámci akce vykázány žádné hodiny (dále se prověřují služební 
cesty v oddíle B.1 níže), 

o hodiny účtované za akci odpovídaly hodinám uvedeným v systému zaznamenávání času. 

 
ÚČTOVAT LZE POUZE HODINY STRÁVENÉ PRACÍ NA DANÉ AKCI. VEŠKERÁ ÚČTOVANÁ PRACOVNÍ DOBA 
BY SE MĚLA PO CELOU DOBU TRVÁNÍ PROJEKTU ZAZNAMENÁVAT A REÁLNOST A SPOLEHLIVOST 
TĚCHTO ZÁZNAMŮ BY MĚLA BÝT ŘÁDNĚ DOLOŽENA (VIZ NÍŽE UVEDENÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO 
OSOBY, JEŽ PRACUJÍ VÝHRADNĚ NA DANÉ AKCI A NEMUSÍ VÉST PRACOVNÍ VÝKAZY). 

den/týden/měsíc s využitím 
papírového/počítačového 
systému. (odstraňte nehodící se 
odpovědi) 

33) Jejich pracovní výkazy byly 
schvalovány alespoň jednou za 
měsíc projektovým manažerem 
či jinou nadřízenou osobou. 

 

34) Vykázané hodiny byly 
odpracovány v době trvání 
projektu a odpovídaly 
přítomnosti/absencím 
zaznamenaným v evidenci 
lidských zdrojů. 

 

35) Mezi počtem hodin účtovaných 
za akci a počtem 
zaznamenaných hodin nebyly 
žádné nesrovnalosti. 

 

Osoby, jež pracují výhradně na dané akci a nemusí vést pracovní výkazy  

U vybraných osob, jež pracovaly výhradně na dané akci a nemusely vést pracovní výkazy, 
auditor ověřil dostupné důkazy, jež prokazují, že se tyto osoby skutečně věnovaly výhradně dané 
akci a že partner podepsal prohlášení, v němž tuto skutečnost potvrzuje. 

 

36) Výhradní zaměření na akci 
dokládá prohlášení podepsané 
partnerem a jiné shromážděné 
důkazy.  
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Výsledek 

(P / V / N/A) 

B NÁKLADY NA SUBDODÁVKY   

B.1 Auditor získal podrobnosti o nákladech / rozpis nákladů na subdodávky a do vzorku 
zařadil ______ náhodně vybraných položek nákladů (v případě, že celkový počet položek je 
méně než 10, je nutné do vzorku zařadit všechny položky; v ostatních případech by měl vzorek 
obsahovat minimálně 10 položek nebo 10 % z celkového počtu položek, podle toho, které číslo je 
vyšší). 

K potvrzení standardních věcných zjištění č. 38–42 uvedených ve vedlejším sloupci auditor 
přezkoumal u položek zařazených do vzorku tyto prvky: 

o využití subdodavatelů bylo stanoveno v příloze 1, 

o náklady na subdodávky byly ve finančním výkazu vykázány v kategorii subdodávek, 

o postupovalo se podle podkladových dokumentů k výběrovému a zadávacímu řízení, 

o partner zajistil přijetí hospodářsky nejvýhodnější nabídky (aby bylo možné vyhodnotit, 
zda byla dodržena tato zásada, je především třeba posoudit, zda byla za podmínek, které 
zajišťují transparentnost a rovné zacházení, subdodávka zadána uchazeči, jenž nabízel 
nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. V případě, že byla použita stávající rámcová 
smlouva, partner zajistil, že se opírala o zásadu nejlepšího poměru mezi kvalitou a cenou 
za podmínek, které zajišťují transparentnost a rovné zacházení.) 

Zejména: 

i. pokud partner vystupoval jako veřejný zadavatel ve smyslu směrnice 2004/18/ES (nebo 
2014/24/EU) nebo směrnice 2004/17/ES (nebo 2014/25/EU), auditor ověřil, že byly 
dodrženy platné vnitrostátní právní předpisy o veřejných zakázkách a že subdodávky 
byly v souladu s podmínkami dohody, 

ii. pokud partner nespadal do výše uvedené kategorie, auditor ověřil, že partner dodržel svá 
běžná pravidla pro zadávání zakázek a podmínky dohody. 

37) Využití nárokovaných nákladů 
na subdodávky bylo stanoveno 
v příloze 1 a náklady byly 
vykázány ve finančních 
výkazech v rámci kategorie 
subdodávek. 

 

38) Byly doloženy poptávky 
směřované na různé 
dodavatele, různé nabídky a 
vyhodnocení těchto nabídek 
před výběrem dodavatele v 
souladu s vnitřními postupy a 
pravidly pro zadávání zakázek. 
Subdodávky byly zadány v 
souladu se zásadou nejlepšího 
poměru mezi kvalitou a cenou. 

(Pokud nebyly shromážděny 
různé nabídky, auditor objasní 
ve zprávě v oddíle „Výjimky“ 
důvody uvedené partnerem. 
Komise tyto informace 
vyhodnotí a rozhodne, zda lze 
tyto náklady uznat jako 
způsobilé.) 

 

39) Subdodávky nebyly zadány 
jiným partnerům v konsorciu. 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

U položek zařazených do vzorku auditor rovněž ověřil, že: 

o subdodávky nebyly zadány jiným partnerům v konsorciu, 

o mezi partnerem a subdodavatelem byly podepsány dohody, 

o existují důkazy o tom, že služby poskytl subdodavatel. 

40) Všechny subdodávky byly 
doloženy podepsanými 
dohodami mezi partnerem a 
subdodavatelem. 

 

41) Existují důkazy o tom, že 
služby poskytli subdodavatelé. 

 

C NÁKLADY NA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY TŘETÍM STRANÁM   

C.1 Auditor získal podrobnosti o nákladech / rozpis nákladů na poskytování finanční podpory 
třetím stranám a do vzorku zařadil ______ náhodně vybraných položek nákladů (v případě, 
že celkový počet položek je méně než 10, je nutné do vzorku zařadit všechny položky; v ostatních 
případech by měl vzorek obsahovat minimálně 10 položek nebo 10 % z celkového počtu položek, 
podle toho, které číslo je vyšší). 
 
Auditor ověřil, že byly splněny tyto minimální podmínky: 

a) maximální výše finanční podpory pro každou třetí stranu nepřekročila 60 000 EUR, 
pokud to není výslovně uvedeno v příloze 1; 

 
b) finanční podpora třetím stranám byla stanovena v příloze 1 dohody a byla dodržena další 

ustanovení týkající se finanční podpory třetím stranám uvedená v příloze 1. 

42) Všechny minimální podmínky 
byly splněny.  

D OSTATNÍ SKUTEČNÉ PŘÍMÉ NÁKLADY 

D.1 CESTOVNÍ NÁKLADY A SOUVISEJÍCÍ DIETY  

Auditor zařadil do vzorku ______ náhodně vybraných položek nákladů (v případě, že 
celkový počet položek je méně než 10, je nutné do vzorku zařadit všechny položky; v ostatních 
případech by měl vzorek obsahovat minimálně 10 položek nebo 10 % z celkového počtu položek, 
podle toho, které číslo je vyšší). 

43) Náklady byly vynaloženy, 
schváleny a proplaceny v 
souladu s běžnou politikou 
partnera, pokud jde o služební 
cesty.  
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

Auditor vzorek přezkoumal a ověřil, že: 

o cestovní náklady a diety jsou v souladu s běžnou politikou partnera, pokud jde o služební 
cesty. Partner v této souvislosti poskytl doklady o své běžné politice v oblasti cestovních 
nákladů (např. používání jízdenek a letenek první třídy, proplácení nákladů partnerem na 
základě skutečných nákladů, paušální částky nebo denních náhrad), aby mohl auditor 
porovnat účtované cestovní náklady s touto politikou, 

o cestovní náklady jsou správně identifikovány a přiřazeny k akci (např. cesty přímo 
souvisí s akcí), a to přezkoumáním příslušných podkladových dokumentů, např. zápisů ze 
zasedání, seminářů nebo konferencí, jejich zaevidování v rámci správného účtu projektu, 
jejich souladu s pracovními výkazy či s daty konání / trváním semináře/konference, 

o nebyly vykázány žádné nezpůsobilé náklady nebo nadměrné či neuvážené výdaje (viz 
článek 5.5 zvláštní grantové dohody). 

44) Cesta souvisela s akcí.  

45) Co se týče předmětu cesty, dat 
jejího konání a jejího trvání, 
podkladové dokumenty byly 
navzájem v souladu a byly 
sesouhlaseny s pracovními 
výkazy a účetnictvím.  

 

46) Nebyly vykázány žádné 
nezpůsobilé náklady nebo 
nadměrné či neuvážené výdaje. 

 

D.2 NÁKLADY NA ODPISY VYBAVENÍ, INFRASTRUKTURY NEBO JINÝCH AKTIV 

Auditor zařadil do vzorku ______ náhodně vybraných položek nákladů (v případě, že 
celkový počet položek je méně než 10, je nutné do vzorku zařadit všechny položky; v ostatních 
případech by měl vzorek obsahovat minimálně 10 položek nebo 10 % z celkového počtu položek, 
podle toho, které číslo je vyšší). 

U „vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv“ [dále jen „aktivum/aktiva“] zahrnutých do vzorku 
auditor ověřil, že: 

o aktiva byla nabyta v souladu s vnitřními pokyny a postupy partnera, 

o byla správně přiřazena k akci (s podklady, jako je dodací list, faktura či jakýkoli jiný 
doklad prokazující souvislost s akcí),  

o byla zaznamenána v účetním systému, 

o rozsah, v jakém byla aktiva použita v rámci dané akce (v procentech), byl doložen 
spolehlivými dokumenty (např. tabulkou s přehledem jejich použití). 

 

47) Byly dodrženy pravidla, zásady 
a pokyny pro zadávání 
zakázek. 

 

48) Existovala souvislost mezi 
grantovou dohodou a aktivem 
účtovaným v rámci akce. 

 

49) Aktivum účtované v rámci 
akce bylo dohledatelné na 
úrovni účetních záznamů a 
příslušných podkladů. 

 

50) Metoda odpisování použitá k 
účtování aktiv v rámci akce 
byla v souladu s platnými 
právními předpisy země 
partnera a běžnou účetní praxí 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

Auditor přepočítal náklady na odpisy a ověřil, že jsou v souladu s právními předpisy platnými v 
zemi partnera a s běžnou účetní praxí partnera (např. výpočet odpisů na základě pořizovací 
hodnoty). 

Auditor ověřil, že nebyly vykázány žádné nezpůsobilé náklady, např. odečitatelná DPH, kurzové 
ztráty, nadměrné nebo neuvážené výdaje (viz článek 5 zvláštní grantové dohody). 

partnera. 

51) Účtovaná částka odpovídala 
skutečnému využití v rámci 
akce. 

 

52) Nebyly vykázány žádné 
nezpůsobilé náklady nebo 
nadměrné či neuvážené výdaje. 

 

D.3 NÁKLADY NA DALŠÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY  

Auditor zařadil do vzorku ______ náhodně vybraných položek nákladů (v případě, že 
celkový počet položek je méně než 10, je nutné do vzorku zařadit všechny položky; v ostatních 
případech by měl vzorek obsahovat minimálně 10 položek nebo 10 % z celkového počtu položek, 
podle toho, které číslo je vyšší). 

Pokud jde o pořízení zboží, prací nebo služeb zařazených do vzorku, auditor ověřil, že: 

o zakázky se netýkaly úkolů popsaných v příloze 1, 

o byly správně identifikovány, přiřazeny ke správné akci a zaznamenány v účetním 
systému (dohledatelné na úrovni příslušných podkladů, např. objednávek, faktur a 
účetnictví), 

o zboží nebylo zařazeno do zásob dlouhodobé spotřeby, 

o náklady účtované v rámci akce byly zaúčtovány v souladu s běžnou účetní praxí partnera, 

o nebyly vykázány žádné nezpůsobilé náklady nebo nadměrné či neuvážené výdaje (viz 
článek 5 zvláštní grantové dohody). 

53) Zakázky na práce nebo služby 
se netýkaly úkolů popsaných v 
příloze 1.  

54) Náklady byly přiřazeny ke 
správné akci a zboží nebylo 
zařazeno do zásob dlouhodobé 
spotřeby. 

 

55) Náklady byly účtovány v 
souladu s účetní praxí partnera 
a byly řádně doloženy.  

56) Nebyly vykázány žádné 
nezpůsobilé náklady nebo 
nadměrné či neuvážené výdaje. 
U interních faktur/poplatků 
byly účtovány jen samotné 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

Auditor kromě toho ověřil, že pořízení tohoto zboží a služeb proběhlo v souladu s vnitřními 
pokyny a postupy partnera, a zejména: 

o pokud partner vystupoval jako veřejný zadavatel ve smyslu směrnice 2004/18/ES (nebo 
2014/24/EU) nebo směrnice 2004/17/ES (nebo 2014/25/EU), auditor ověřil, že byly 
dodrženy platné vnitrostátní právní předpisy o veřejných zakázkách a že zakázka byla v 
souladu s podmínkami dohody, 

o pokud partner nespadal do výše uvedené kategorie, auditor ověřil, že partner dodržel svá 
běžná pravidla pro zadávání zakázek a podmínky dohody. 

U položek zařazených do vzorku auditor rovněž ověřil, že: 

o partner zajistil přijetí hospodářsky nejvýhodnější nabídky (aby bylo možné vyhodnotit, 
zda byla dodržena tato zásada, je především třeba posoudit, zda byla za podmínek, které 
zajišťují transparentnost a rovné zacházení, zakázka zadána uchazeči, jenž nabízel 
nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. V případě, že byla použita stávající rámcová 
smlouva, auditor také ověřil, že partner zajistil, aby se opírala o zásadu nejlepšího 
poměru mezi kvalitou a cenou za podmínek, které zajišťují transparentnost a rovné 
zacházení.) 

TOTO ZBOŽÍ A SLUŽBY ZAHRNUJÍ NAPŘÍKLAD SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, ŠÍŘENÍ (VČETNĚ OTEVŘENÉHO 
PŘÍSTUPU), OCHRANU VÝSLEDKŮ, ZVLÁŠTNÍ HODNOCENÍ AKCE (VYŽADUJE-LI JE DOHODA), 
OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH (VYŽADUJE-LI JE DOHODA), OSVĚDČENÍ O METODICE, 
PŘEKLADY A KOPIE. 

náklady bez přirážky. 

57) Byly dodrženy pravidla, zásady 
a pokyny pro zadávání 
zakázek. Byly doloženy 
poptávky směřované na různé 
dodavatele, různé nabídky a 
vyhodnocení těchto nabídek 
před výběrem dodavatele v 
souladu s vnitřními postupy a 
pravidly pro zadávání zakázek. 
Nákupy se uskutečnily v 
souladu se zásadou nejlepšího 
poměru mezi kvalitou a cenou.  

(Pokud nebyly shromážděny 
různé nabídky, auditor objasní 
ve zprávě v oddíle „Výjimky“ 
důvody uvedené partnerem. 
Komise tyto informace 
vyhodnotí a rozhodne, zda lze 
tyto náklady uznat jako 
způsobilé.) 

 

 

D.4 ÚHRNNÉ AKTIVOVANÉ A PROVOZNÍ NÁKLADY NA VÝZKUMNÉ 
INFRASTRUKTURY 

Auditor se ujistil, že partner má kladné hodnocení ex ante (vydané útvary Evropské komise) své 

58) Náklady vykázané jako přímé 
náklady na velké výzkumné 
infrastruktury (v příslušném 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

metodiky účtování nákladů, aby mohl uplatňovat pokyny týkající se přímých nákladů na velké 
výzkumné infrastruktury v rámci programu Horizont 2020. 

 
V případě, že bylo vydáno kladné hodnocení ex ante (viz standardní věcná zjištění č. 59–60 ve 
vedlejším sloupci), 

auditor se ujistil, že partner důsledně používal metodiku, jež je objasněna a schválena v 
kladném hodnocení ex ante. 

 
V případě, že NEBYLO vydáno kladné hodnocení ex ante (viz standardní věcné zjištění č. 61 ve 
vedlejším sloupci), 

auditor ověřil, že náklady na velké výzkumné infrastruktury nebyly v žádné z kategorií 
nákladů účtovány jako přímé náklady. 

 
V případě, že byl vydán návrh hodnocení ex ante s doporučením dalších změn (viz standardní 
věcné zjištění č. 61 ve vedlejším sloupci), 
• auditor postupoval stejně jako v předchozím případě (kdy NEBYLO dosud vydáno kladné 

hodnocení ex ante) a věnoval zvláštní pozornost (důkladně prověřil) položkám nákladů, u 
nichž byla v návrhu hodnocení ex ante buď zamítnuta možnost zahrnout je jako přímé 
náklady na velké výzkumné infrastruktury, nebo byla vydána doporučení. 

řádku finančního výkazu) jsou 
v souladu s metodikou 
popsanou v kladném hodnocení 
ex ante. 

59) Jakýkoli rozdíl mezi použitou 
metodikou a metodikou, na niž 
bylo vydáno kladné hodnocení, 
byl podrobně popsán a byly 
provedeny náležité úpravy. 

 

60) Ve vykázaných přímých 
nákladech nebyly položky 
nepřímých nákladů v 
souvislosti s velkými 
výzkumnými infrastrukturami. 

 

D.5 Náklady na interně fakturované zboží a služby 
 
Auditor zařadil do vzorku náhodně vybrané položky nákladů (v případě, že celkový počet 
položek je méně než 10, je nutné do vzorku zařadit všechny položky; v ostatních případech by měl 
vzorek obsahovat minimálně 10 položek nebo 10 % z celkového počtu položek, podle toho, které 
číslo je vyšší).  

61) Náklady na interně fakturované 
zboží a služby zahrnuté do 
finančního výkazu byly 
vypočítány v souladu s 
běžnými postupy partnera pro 
účtování nákladů. 
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

 
K potvrzení standardních věcných zjištění č. 62–66 uvedených ve vedlejším sloupci auditor: 

o získal popis běžných účetních postupů partnera používaných pro výpočet nákladů na 
interně fakturované zboží a služby (jednotkové náklady), 

o přezkoumal, zda byly běžné postupy partnera pro účtování nákladů uplatněny v případě 
finančních výkazů, jež jsou předmětem tohoto osvědčení o finančních výkazech, 

o ujistil se, že metodika pro výpočet jednotkových nákladů se uplatňuje důsledně, na 
základě objektivních kritérií a bez ohledu na zdroj financování, 

o ověřil, že při výpočtu nákladů na interně fakturované zboží a služby nebyly zohledněny 
žádné nezpůsobilé položky nebo náklady vykazované v rámci jiných rozpočtových 
kategorií, zejména nepřímé náklady (viz článek 5 zvláštní grantové dohody), 

o ověřil, zda byly skutečné náklady na interně fakturované zboží a služby upraveny na 
základě rozpočtových nebo odhadovaných složek, a pokud ano, ověřil, zda byly tyto 
použité složky skutečně relevantní pro výpočet nákladů a odpovídaly objektivním a 
ověřitelným informacím, 

o ověřil, že při výpočtu nákladů na interně fakturované zboží a služby nebyly zohledněny 
náklady na položky, jež nemají přímou souvislost s výrobou fakturovaného zboží nebo 
poskytováním fakturovaných služeb (např. podpůrné služby, jako je úklid, obecné 
účetnictví, administrativní podpora atd., jež se přímo nevyužívají za účelem výroby 
fakturovaného zboží nebo poskytování fakturovaných služeb), 

o ověřil, že veškeré náklady na položky použité pro výpočet nákladů na interně fakturované 
zboží a služby byly doloženy důkazními informacemi a zaznamenány v účetnictví. 

62) Postupy účtování nákladů 
použité pro výpočet nákladů na 
interně fakturované zboží a 
služby partner uplatnil 
důsledně, na základě 
objektivních kritérií a bez 
ohledu na zdroj financování. 

63) Náklady na jednotku jsou 
vypočítány ze skutečných 
nákladů na zboží nebo služby 
zapsaných v účetních 
záznamech partnera, s 
výjimkou jakýchkoli 
nezpůsobilých nákladů nebo 
nákladů zahrnutých do jiné 
rozpočtové kategorie. 

64) Z nákladů na jednotku jsou 
vyloučeny jakékoli náklady na 
položky, jež nemají přímou 
souvislost s výrobou 
fakturovaného zboží nebo 
poskytováním fakturovaných 
služeb. 

65) Položky nákladů použité pro 
výpočet skutečných nákladů na 
interně fakturované zboží a 
služby byly relevantní, 
přiměřené a odpovídaly 
objektivním a ověřitelným 



Zvláštní dohoda č.: [číslo] [zkratka] [identifikátor výzvy] 
  

H2020 Vzorové grantové dohody – Zvláštní grantová dohoda s více partnery (SGA – Multi) – v4.0 – 27.2.2017 
 

25 
 

Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

informacím. 

E POUŽITÍ SMĚNNÝCH KURZŮ   

E.1 a) Partneři, kteří vedou své účetnictví v jiné měně než v eurech 

Auditor zařadil do vzorku ______ náhodně vybraných položek nákladů a ověřil, že směnné 
kurzy použité pro přepočet jiných měn na eura byly v souladu s těmito pravidly 
stanovenými dohodou (v případě, že celkový počet položek je méně než 10, je nutné do vzorku 
zařadit všechny položky; v ostatních případech by měl vzorek obsahovat minimálně 10 položek 
nebo 10 % z celkového počtu položek, podle toho, které číslo je vyšší): 

NÁKLADY ZAZNAMENANÉ V ÚČETNÍCH ZÁZNAMECH V JINÉ MĚNĚ NEŽ V EURECH SE PŘEPOČÍTAJÍ NA 
EURA S POUŽITÍM PRŮMĚRU DENNÍCH SMĚNNÝCH KURZŮ ZVEŘEJNĚNÝCH V ŘADĚ C ÚŘEDNÍHO 
VĚSTNÍKU EVROPSKÉ UNIE (https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) 
VYPOČÍTANÉHO ZA DANÉ VYKAZOVANÉ OBDOBÍ.  

NENÍ-LI DENNÍ SMĚNNÝ KURZ EURA PRO DANOU MĚNU V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EVROPSKÉ UNIE 
ZVEŘEJNĚN, POUŽIJE SE PRO PŘEPOČET PRŮMĚR MĚSÍČNÍCH ÚČETNÍCH KURZŮ STANOVENÝCH 
KOMISÍ A ZVEŘEJNĚNÝCH NA JEJÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) ZA DANÉ 
VYKAZOVANÉ OBDOBÍ. 

66) Směnné kurzy použité pro 
přepočet jiných měn na eura 
byly v souladu s pravidly 
stanovenými ve zvláštní 
dohodě a konečná čísla se 
nelišila. 

 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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Ref. Postupy Standardní věcné zjištění 
Výsledek 

(P / V / N/A) 

b) Partneři, kteří vedou své účetnictví v eurech 

Auditor zařadil do vzorku ______ náhodně vybraných položek nákladů a ověřil, že směnné 
kurzy použité pro přepočet jiných měn na eura byly v souladu s těmito pravidly 
stanovenými dohodou (v případě, že celkový počet položek je méně než 10, je nutné do vzorku 
zařadit všechny položky; v ostatních případech by měl vzorek obsahovat minimálně 10 položek 
nebo 10 % z celkového počtu položek, podle toho, které číslo je vyšší): 

NÁKLADY V JINÉ MĚNĚ SE PŘEPOČÍTAJÍ NA EURA S POUŽITÍM BĚŽNÝCH ÚČETNÍCH POSTUPŮ 
PARTNERA. 

67) Partner použil své běžné účetní 
postupy.  

 
 
 
[oficiální název auditorské společnosti] 
[jméno a funkce oprávněného zástupce] 
<dd. měsíc rrrr> 
<Podpis auditora> 
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[TEXT PRO akce PCP/PPI: PŘÍLOHA 6 
 
 
 

VZOR PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZKU POSKYTNOUT FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
 
 

 U variant [uvedených kurzívou v hranatých závorkách]: vyberte vhodnou variantu. Nehodící se 
varianty odstraňte. 

 U políček [označených šedou barvou v hranatých závorkách]: vložte příslušné údaje. 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZKU POSKYTNOUT FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
 

Grantová dohoda: [číslo grantové dohody a zkratka] 
 
 
(vyplní každý partner skupiny kupujících a každá spojená osoba, který/která poskytne finanční prostředky nutné k 
realizaci výzvy k předkládání nabídek v rámci PCP nebo PPI) 
 

 
Já, níže podepsaný/podepsaná, prohlašuji, že [název partnera nebo spojené osoby] je schopen 
na základě odhadované hodnoty plánované zakázky v rámci [PCP][PPI] vyčlenit a 
poskytnout k financování svého podílu na pořízení [služeb ve výzkumu a vývoji][inovativních 
řešení] prostředky v celkové výši […] EUR.  
 
Já, níže podepsaný/podepsaná, prohlašuji, že [název partnera nebo spojené osoby] zmocňuje 
[název partnera, který je hlavním pořizovatelem], aby s ohledem na plánovanou zakázku v 
rámci [PCP][PPI] jednal jeho jménem a zastupoval jej coby hlavní pořizovatel. 
 
 
 
 
 
PODPIS 
 
Za partnera: 
 
[elektronický podpis]  
Vyhotoveno dne [elektronické časové razítko] 
 
 
Za spojenou osobu: 
 
 
 
 
[Jméno a podpis]    [Datum a razítko] 
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(vyplní spojené osoby, které poskytnou věcné příspěvky nutné k realizaci výzvy k předkládání nabídek) 
 
 
Já, níže podepsaný/podepsaná [jméno oprávněného zástupce], prohlašuji, že [název spojené 
osoby] je schopen na základě stanovené výše plánovaných příspěvků za účelem realizace 
zakázky v rámci [PCP][PPI] vyčlenit a [název partnera/partnerů] poskytnout prostředky 
formou věcných příspěvků v celkové hodnotě […] EUR.   
 
 
Za spojenou osobu: 
 
 
 
[Jméno a podpis]                                                         [Datum a razítko]]
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[TEXT PRO akce PCP/PPI: PŘÍLOHA 7 
 
 
 

VZOR PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ PŘEDCHOZÍ PLATBY PŘEDBĚŽNÉHO 
FINANCOVÁNÍ 

 
 U políček [označených šedou barvou v hranatých závorkách]: vložte příslušné údaje. 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ [PRVNÍ][DRUHÉ] PLATBY PŘEDBĚŽNÉHO 
FINANCOVÁNÍ 

 
(vyplní koordinátor) 
 
 
Já, níže podepsaný/podepsaná:  
 

− prohlašuji, že bylo použito […] % [první][druhé] platby předběžného financování ve 
výši [částka] EUR vyplacené na základě grantové dohody [grantová dohoda: číslo, 
název akce a zkratka], 
 

− prohlašuji, že tato informace byla jednotlivými partnery doložena (bankovními výpisy / 
pokladními doklady), 
 

− potvrzuji, že informace obsažené v pravidelné zprávě jsou úplné, spolehlivé a 
pravdivé a jsou podloženy odpovídajícími dokumenty, které budou předloženy na 
vyžádání nebo v rámci kontroly, přezkumu, auditu či šetření, 
 

− žádám o [druhou][třetí] platbu předběžného financování ve výši [částka] EUR na 
základě [grantová dohoda: číslo, název akce a zkratka]. 

 
 
 
PODPIS: 
 
 
Za koordinátora: 
[elektronický podpis] 
 
Vyhotoveno dne [elektronické časové razítko]  
 
 


