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1. Použité zkratky
1.1. Pro potřeby této příručky pro příjemce a smlouvy se zavádí následující
zkratky:
a)

ČR

Česká republika

b)

ECB

Evropská centrální banka

c)

EU

Evropská unie

d)

EK

Evropská komise

e)

IPR

Práva na ochranu duševního vlastnictví („Intelectual
Property Rights“)

f)

JMK

Jihomoravský kraj

g)

REA

Výkonná agentura pro výzkum
(„ResearchExecutiveAgency“)

h)

SC

i)

ZJMK

Koordinační výbor („SteeringCommittee“)
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
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2. Definice pojmů
2.1. Pro potřeby této příručky pro příjemce se použijí pojmy definované ve smlouvě a
dále tyto pojmy, které mají níže uvedený význam:
a)

Důvěrné informace:

údaje, dokumenty nebo jiné materiály uvedené v čl. 11.1 příručky pro příjemce.
b)

Nezpůsobilé výdaje projektu:

výdaje, které nejsou způsobilými výdaji dle příručky pro příjemce a smlouvy.
c)

Nové znalosti („Foreground“):

výsledky, zejména informace, vzniklé v rámci projektu bez ohledu na to, zda
mohou být předmětem právní ochrany či nikoliv. Tyto výsledky zahrnují zejména
práva vztahující se k autorským dílům, ochraně průmyslových vzorů a vynálezů,
ochraně práv k odrůdám rostlin nebo podobným formám právní ochrany.
d)

Osoba odpovědná za realizaci projektu („Person in Charge“):

hlavní výzkumník nebo vedoucí týmu zodpovědný za realizaci projektu, na
kterém participuje hostující vědec. Tato osoba je uvedena v příloze A smlouvy.
e)

Osoba oprávněná jednat za příjemce („Authorised Representative“):

osoba, která je oprávněna jednat jménem příjemce jako jeho statutární
zástupce, nebo osoba, která je k jednání jménem příjemce ve věci programu
SoMoPro 3 zmocněná či pověřená statutárním zástupcem příjemce. Tato osoba
je uvedena v příloze A smlouvy.
f)

Pracovní smlouva:

pracovní smlouva ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřená mezi příjemcem a hostujícím vědcem.
g)

Příjem projektu:

jakýkoliv příjem, který vznikne příjemci v přímé souvislosti nebo v důsledku
realizace projektu. Za příjem projektu se považují zejména finanční prostředky
nebo bezúplatné nepeněžité příspěvky, které třetí osoby poskytnou příjemci
specificky pro použití v rámci projektu, příjmy z činností uskutečněných v rámci
realizace projektu a příjmy z prodeje majetku nebo poskytnutí věcného břemene
či užívacího práva (např. nájemné) k majetku pořízenému z finančních
prostředků dotace. Za příjem projektu se nepovažují úroky ze zálohové platby
dotace uvedené v čl. 4.2 smlouvy. Za příjem projektu se nepovažují příjmy
generované z užívání nových znalostí vzniklých v rámci projektu.
h)

Příspěvek na osobní náklady („Living Allowance“):

částka sloužící jako příspěvek na částečné nebo úplné pokrytí nákladů na mzdu
poskytovanou hostujícímu vědci na základě pracovní smlouvy mezi příjemcem
a hostujícím vědcem včetně povinných srážek z této mzdy a povinných odvodů
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placených příjemcem
jako zaměstnavatelem z této mzdy. Příspěvek na osobní náklady může být
navýšen z Příspěvku na ostatní přímé náklady nebo z vlastních zdrojů příjemce a
jeho výše je uvedena v příloze A smlouvy.
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i)

Příspěvek na náklady spojené s vědeckou aktivitou („Research, Training
and Networking Contribution“):
částka sloužící jako příspěvek na výdaje spojené se zapojením hostujícího vědce
do výzkumných, vzdělávacích a networkingových aktivit, zejména náklady na
pořízení spotřebního materiálu a vybavení nezbytných k realizaci projektu,
náklady na účast na konferencích a vzdělávacích kurzech, cestovné, poplatky za
vědecké časopisy, poplatky za členství ve vědeckých asociacích apod.
Poskytovatelem budou proplaceny pouze ty náklady dle předchozí věty, které
jsou uvedeny ve finančním plánu projektu, jenž je součástí přílohy A smlouvy.
Příspěvek na výdaje spojené s vědeckou aktivitou může být navýšen z příspěvku
na ostatní přímé náklady nebo z vlastních zdrojů příjemce a jeho výše je
uvedena v příloze A smlouvy.
j)

Příspěvek na ostatní přímé náklady („Optional Contribution“):

částka sloužící jako příspěvek na částečné nebo úplné pokrytí zvýšených
osobních nákladů, nákladů spojených s vědeckou aktivitou, nebo na zavedení
nové kategorie příspěvku, zejména na náklady související s mobilitou hostujícího
vědce, tj. na úhradu výdajů spojených s jeho relokací a relokací členů jeho
rodiny, nákladů na návštěvy rodinných příslušníků, nákladů na chod dvou
domácností (tj. domácnosti v místě realizace projektu a domácnosti v
domovském státě), kurzů českého jazyka apod. Lze jej rovněž použít
k financování členů týmu, zejména doktorandů. Způsob využití příspěvku na
ostatní přímé náklady je uveden v příloze A smlouvy.
k)

Příspěvek na režijní náklady („Overheads“):

fixní částka sloužící jako příspěvek na výdaje, které nelze přímo přiřadit danému
projektu, ale které mohou byt identifikovány a doloženy účetním systémem
příjemce jako vzniklé v přímé souvislosti s přímými uznatelnými náklady
projektu, zejména výdaje spojené s infrastrukturou a všeobecným provozem
příjemce včetně výdajů na pronájem a odpisy budov a zařízení, výdajů na
dodávky vody, plynu a elektrické energie, výdajů na údržbu, pojištění a drobné
kancelářské vybavení, komunikační a spojovací služby, poštovné a výdajů na
horizontální služby zahrnující administrativní a finanční řízení, lidské zdroje,
školení, právní služby, dokumentaci apod.
l)

Přístupová práva („Access Rights“):

licence a práva užití k novým znalostem nebo ke stávajícím znalostem.
m)

Publicita projektu:

jakékoli zveřejnění informací o projektu nebo jeho části, a to zveřejnění na
internetu, v tištěném materiálu, audiovizuálním materiálu, při komunikaci
s médii, při informačních akcích, kulturních akcích, veletrzích a výstavách,
konferencích, tiskových konferencích, seminářích, kampaních a dalších
relevantních akcích spojených s realizací projektu.
n)

Stávající znalosti („Background“):

informace, které příjemce a hostující vědec měli před podpisem smlouvy, jakož i
autorská práva a další práva duševního vlastnictví, jež se k těmto informacím
váží, pokud byla žádost o jejich ochranu podána před podpisem této smlouvy, a
které jsou zapotřebí k realizaci projektu nebo k užívání nových znalostí.
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o)

Šíření nových znalostí („Dissemination“):

zpřístupnění nových znalostí jakýmkoli způsobem s výjimkou jejich zpřístupnění
v rámci formalit nezbytných k ochraně těchto nových znalostí. Šířením nových
znalostí se rozumí zejména jejich zveřejnění v jakémkoli médiu.
p)

Užívání nových znalostí („Use“):

přímé nebo nepřímé využití nových znalostí v rámci dalších výzkumných aktivit
odlišných od výzkumných aktivit v rámci projektu nebo pro vývoj, vytvoření
nebo nabízení produktu či procesu nebo pro vytvoření a poskytování služby.

3. Obecná ustanovení
3.1.

Příručka pro příjemce je určena subjektům, které splnily formální a obsahové
náležitosti stanovené ve výzvě k předkládání projektů v rámci programu
SoMoPro 3 vyhlášené poskytovatelem prostřednictvím administrátora, jejich
projekt byl vybrán k financování v rámci programu SoMoPro 3 a ZJMK realizaci
a financování tohoto projektu schválilo.

3.2.

Projekt musí být realizován na území JMK, s výjimkou pracovních cest
hostujícího vědce, přičemž JMK musí mít z realizace projektu prokazatelně
úplný nebo převažující prospěch. Rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv
sídlo příjemce. Příjemce je oprávněn realizovat projekt mimo území JMK pouze
tehdy, pokud délka části projektu realizovaného mimo území JMK nepřesáhne
30 % z celkové doby realizace projektu a je předem naplánována a schválena
v podrobném popisu projektu, který tvoří přílohu A smlouvy.

3.3.

Příjemce nesmí převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy zcela ani
zčásti na jinou právnickou či fyzickou osobu. Převedením práv a povinností ze
smlouvy se nerozumí uzavření pracovní smlouvy s hostujícím vědcem ani
nákup jednotlivých služeb či vybavení nezbytných k realizaci projektu.

3.4.

Příjemce je oprávněn v průběhu realizace projektu i po jeho skončení
komunikovat s administrátorem a má právo zasílat mu dotazy, žádosti či
podněty, které se vztahují k jím realizovanému nebo skončenému projektu.

3.5.

Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona o finanční kontrole
a vztahují se na ni všechna tomu odpovídající ustanovení tohoto zákona.
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4. Povinnosti příjemce k hostujícímu vědci
ZÁZEMÍ PŘÍJEMCE
4.1.

Příjemce potvrzuje podepsáním smlouvy, že má k dispozici veškeré prostředky,
zejména infrastrukturu, vybavení a ostatní pomůcky, potřebné pro
implementaci projektu dle specifikace uvedené v příloze A smlouvy a souhlasí
s tím, že tyto prostředky budou hostujícímu vědci k dispozici po celou dobu
realizace projektu.

4.2.

Příjemce je povinen umožnit přístup hostujícího vědce k prostředkům
uvedeným v čl. 4.1 příručky pro příjemce po celou dobu realizace projektu.

4.3.

Příjemce je povinen umožnit hostujícímu vědci na vyžádání přístup k účetní
evidenci týkající se realizace projektu, zejména k výpisům ze zvláštního
bankovního účtu, účetním a dalším dokladům, které se týkají projektu a
poskytnuté dotace.

PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍM A NOVÝM ZNALOSTEM A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
4.4.

Ujednání pracovní smlouvy vztahující se k právům duševního vlastnictví,
zejména k přístupu k stávajícím znalostem, užívání nových znalostí, publicitě a
ochraně informací musí být v souladu s příručkou pro příjemce, zejména s čl. 5
a čl. 11 příručky pro příjemce.

4.5.

Hostující vědec má nárok požívat bez poplatků přístupových práv ke stávajícím
znalostem a novým znalostem, kterými disponuje příjemce, jestliže stávající
znalosti nebo nové znalosti hostující vědec potřebuje ke své odborné přípravě v
oblasti výzkumu v rámci realizace projektu.

4.6.

Hostující vědec musí být co nejdříve informován o jakémkoli omezení, které by
případně mohlo podstatně ovlivnit udělení přístupových práv k duševnímu
vlastnictví.

PLATBY HOSTUJÍCÍMU VĚDCI A ROZSAH PRÁCE
4.7.

Příjemce je povinen uzavřít s hostujícím vědcem pracovní smlouvu, na jejímž
základě bude hostující vědec vykonávat veškerou činnost, kterou má dle
smlouvy vykonávat v rámci projektu. Příjemce je povinen zajistit, aby hostující
vědec skutečně vykonával činnost uvedenou v pracovní smlouvě.

4.8.

Všechny platby, na které má hostující vědec nárok podle smlouvy, musejí být
hostujícímu vědci vypláceny na základě pracovní smlouvy. Pracovní smlouva
musí tyto platby jednoznačným způsobem specifikovat a stanovit způsob jejich
poskytování (ve formě nepeněžního plnění, náhrad při přijetí, jako součást
mzdy apod.). Poskytování těchto plateb musí probíhat v rozsahu, způsobem i
v termínech stanovených pracovní smlouvou po celou dobu realizace projektu.

4.9.

Příjemce není oprávněn zadržovat žádné
hostujícímu vědci, což zejména znamená, že:

platby náležející

dle

smlouvy

a) příjemce je povinen vyplatit hostujícímu vědci každý měsíc v pravidelných
výplatních termínech mzdu v plné výši dle finančního plánu projektu, který je
součástí přílohy A smlouvy, přičemž „mzdou v plné výši“ se po celou dobu
realizace projektu rozumí mzda v korunách českých přepočtená z částky
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v eurech uvedené ve finančním plánu projektu kurzem EUR/CZK použitým pro
přepočet výše zálohové platby dotace z EUR na CZK dle čl. 2.4 smlouvy, tj.
kurzem v pevné výši 27,00 Kč.
V závěrečném vyúčtování se pro přepočet nákladů na mzdy použije směnný
kurz ECB odpovídající průměru denních směnných kurzů za dané vykazované
období (vykazovaným obdobím se rozumí celková doba realizace projektu).
Příjemce dotace vypočte rozdíl mezi výší dříve vyplacených mezd hostujícího
vědce a výší těchto mezd přepočtených průměrem denních směnných kurzů
v příslušném vykazovaném období. Zjištěný doplatek nebo přeplatek zúčtuje
hostujícímu vědci v rámci výplaty mzdy v posledním měsíci realizace projektu.
Nástroj pro výpočet průměru denních směnných kurzů za vykazované období
je dostupný na adrese:
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphczk.en.html.
b) příjemce je povinen proplácet hostujícímu vědci způsobilé výdaje, na které se
vztahuje příspěvek na ostatní přímé náklady, bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy hostující vědec nárok na
proplacení takového způsobilého výdaje uplatní u příjemce a doloží
příslušným dokladem; v případě způsobilých výdajů vynaložených hostujícím
vědcem před datem zahájení realizace projektu se lhůta pro proplacení
způsobilých výdajů stanovená v předchozí větě počítá nejdříve od data
zahájení realizace projektu.
4.10. Příjemce je povinen proplácet náklady kryté příspěvkem na ostatní přímé
náklady takovým způsobem, aby byla minimalizována související zátěž na
daních a pojistném na sociální a zdravotní pojištění a co největší část příspěvku
na ostatní přímé náklady byla využita ve prospěch hostujícího vědce. Za tím
účelem:
a) příjemce upřednostní, pokud to bude s přihlédnutím ke všem okolnostem
možné, proplácení nákladů na školné a kurzy, kulturní akce, sportovní aktivity
či rekreace pro hostujícího vědce a jeho rodinné příslušníky přímo
poskytovateli dané služby (tj. příjemce nebude tyto náklady proplácet
hostujícímu vědci);
b) v případě, že kvůli projektu bude nezbytný přesun hostujícího vědce a/nebo
jeho rodiny z místa jeho trvalého pobytu nebo posledního působení do místa
realizace projektu, bude příjemce povinen náklady s přesunem spojené
proplácet hostujícímu vědci ve formě a v rozsahu náhrad při přijetí ve smyslu
§ 177 a/nebo § 178 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů, ledaže hostující vědec požádá příjemce o jiný způsob
úhrady nebo proplácení takových nákladů ve formě náhrad při přijetí bude
vyloučeno platnými právními předpisy.
4.11. Hostující vědec vykonává práci v rámci projektu na plný úvazek. Změna úvazku
může být udělena pouze na základě řádně odůvodněných rodinných či osobních
(nikoliv však pracovních) důvodů.
OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY
4.12.

Pracovní smlouva musí být s hostujícím vědcem uzavřena v souladu s platnými
právními předpisy ČR a EU a vnitřními předpisy příjemce a musí být účinná po
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celou dobu realizace projektu. V případě, že je v důsledku změny projektu
schválené poskytovatelem nebo administrátorem nutné provést změnu
pracovní smlouvy, příjemce je povinen tuto změnu provést do 15 kalendářních
dnů ode dne, kdy administrátor schválí příslušnou nepodstatnou změnu
projektu, nebo do 15 kalendářních dnů od účinnosti dodatku ke smlouvě,
kterým bude dohodnuta příslušná podstatná změna projektu.
4.13. Přijetí hostujícího vědce do pracovního poměru se musí uskutečnit v souladu
s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky – Kodexem chování pro
přijímání
výzkumných
pracovníků
(http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm), stejně tak i s platnými právními
předpisy ČR upravujícími problematiku vzniku pracovního poměru.
4.14. Pracovní smlouva musí být v souladu s ustanoveními smlouvy a zároveň musí:
a) být její přílohou smlouva; v případě, že pracovní smlouva byla uzavřena před
podpisem smlouvy, musí se smlouva stát přílohou pracovní smlouvy na
základě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami
pracovní smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí
platnosti a účinnosti této smlouvy,
b) stanovit dobu, na kterou je pracovní smlouva uzavřena a která svou délkou
pokrývá celou dobu realizace projektu,
c) stanovit druh vykonávané práce (pracovní pozici) včetně vymezení výzkumné
činnosti hostujícího vědce, přičemž výzkumná činnost hostujícího vědce bude
shodná s popisem výzkumné činnosti uvedeným v příloze A smlouvy a bude
určovat příslušná práva a povinnosti hostujícího vědce a příjemce v rámci této
výzkumné činnosti,
d) stanovit den nástupu hostujícího vědce do práce,
e) zajistit, aby se na hostujícího vědce vztahovaly předpisy o sociálním
zabezpečení použitelné podle hlavy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení,
f) být hostujícímu vědci poskytnuta v anglickém jazyce s výjimkou hostujících
vědců, kteří jsou občany České republiky nebo Slovenské republiky.
4.15.

Příjemce je dále povinen zajistit, že:
a) hostující vědec na kterémkoli místě, kde je realizován projekt, požívá výhod
stejných norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou
poskytovány místním výzkumným pracovníkům v podobném postavení,
b) dohledem nad výzkumnými činnostmi je po celou dobu realizace projektu
pověřen vědecký pracovník – osoba odpovědná za realizaci projektu („Person
in Charge“) - který je uveden v příloze A smlouvy; jakákoli změna v dohledu
nad výzkumnými činnostmi musí být předem oznámena, projednána a
odsouhlasena administrátorem způsobem uvedeným ve smlouvě a příručce
pro příjemce,
c) hostující vědec má v oblasti ochrany informací stejná práva a dodržuje tytéž
povinnosti jako příjemce; tato práva a povinnosti jsou uvedeny v čl. 11
příručky pro příjemce,
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d) hostující vědec má v oblasti publicity projektu stejná práva a dodržuje tytéž
povinnosti jako příjemce; tato práva a povinnosti jsou uvedeny v čl. 5
příručky pro příjemce,
e) hostující vědec souhlasí se zveřejněním údajů a informací o projektu ze strany
poskytovatele nebo administrátora v souladu se smlouvou a příručkou pro
příjemce.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ ROZVOJ HOSTUJÍCÍHO VĚDCE
4.16.

Hostujícímu vědci musí být poskytnuta pomoc při jeho kariérním rozvoji v
rozsahu a způsobem stanoveným v příloze A smlouvy, přičemž možnosti
kariérního rozvoje hostujícího vědce musí být minimálně stejné jako možnosti
jiných vědeckých pracovníků v podobném postavení.

4.17. Příjemce musí hostujícímu vědci umožnit účast na vzdělávacích aktivitách
organizovaných pro hostujícího vědce administrátorem.
EVALUACE, REPORTING, KONTROLA, KONTAKTNÍ ÚDAJE
4.18.

Příjemce je povinen zajistit spolupráci hostujícího vědce na reportingu a
evaluaci projektu, a to až do dvou let po ukončení projektu. Za tímto účelem
příjemce zaznamená a alespoň po dobu dvou let od skončení projektu
aktualizuje kontaktní údaje hostujícího vědce.

4.19. Příjemce je povinen zajistit součinnost hostujícího vědce při prováděných
kontrolách.
4.20. Ke spolupráci na reportingu a evaluaci projektu a prováděných kontrolách
zaváže příjemce hostujícího vědce v pracovní smlouvě.
DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE VE VZTAHU K HOSTUJÍCÍMU VĚDCI
4.21.

Příjemce v rámci realizace projektu dále zajistí, že:

a) nejpozději ke dni zahájení realizace projektu bude hostující vědec písemně
informován o tom, že je považován za stipendistu programu Marie
Skłodowska-Curie,
b) hostujícímu vědci je poskytnuta přiměřená pomoc v rámci všech správních
řízení a postupů vyžadovaných příslušnými orgány veřejné správy,
c) vědecká činnost hostujícího vědce je prováděna v souladu s etickými principy
programu SoMoPro 3 definovanými v čl. 10 příručky pro příjemce.

5. Publicita projektu a šíření informací o projektu
POVINNOSTI PŘÍJEMCE VZTAHUJÍCÍ SE K PUBLICITĚ PROJEKTU
5.1.

Příjemce je povinen po celou dobu realizace projektu přijímat vhodná opatření
k tomu, aby zajistil publicitu projektu směrem k veřejnosti a médiím a musí
splnit všechny povinnosti vztahující se k publicitě projektu dle tohoto čl. 5
příručky pro příjemce.
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5.2.

V případě, že příjemce není schopen splnit některou z povinností týkající se
pravidel publicity projektu, musí o této skutečnosti neprodleně informovat
administrátora. Administrátor může povolit výjimku z povinností publicity
projektu na základě listinné a řádně odůvodněné žádosti příjemce doručené
administrátorovi. Na povolení výjimky není právní nárok.

5.3.

O schválení nebo zamítnutí výjimky bude příjemce administrátorem informován
obvykle ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti příjemce. Do
doby, než příjemce obdrží písemný souhlas administrátora v listinné formě,
musí plnit povinnosti publicity projektu dle tohoto čl. 5 příručky pro příjemce.

POVINNOST INFORMOVÁNÍ O ZDROJÍCH FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
5.4.

Jakékoli zveřejnění informací (v jakékoli podobě, včetně elektronické) o
projektu nebo jeho části musí, je-li to možné, obsahovat prohlášení:
A) pro komunikační aktivity: ”Tento projekt získal finanční prostředky
z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí
Marie Skladowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským krajem dle
grantové dohody č. 665860.”
B)
pro
infrastrukturu,
zařízení
a
hlavní
výsledky:
“Tato
infrastruktura/vybavení/druh výsledku jsou součástí projektu, který získal
finanční prostředky z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské
unie v rámci akcí Marie Skladowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským
krajem dle GA č. 665860.”

5.5.

Prohlášení uvedené v čl. 5.4. příručky pro příjemce musí být uvedeno na jasně
viditelném místě materiálu (např. první strana), jehož se publicita týká. Tento
text bude příjemcem přeložen do jazyka příslušného materiálu.

ZOBRAZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH LOG A VLAJEK
5.6.

Příjemce musí ve všech tištěných a elektronických materiálech týkajících se
publicity projektu vždy zobrazit vlajku EU a logo JMK, která jsou k dispozici ke
stažení na http://www.jcmm.cz/cz/somopro.html, a to v souladu s podmínkami
pro jejich zobrazení. Příjemce nemusí žádat o povolení zobrazit tato loga a
vlajky. Je-li vedle znaku EU zobrazeno další logo, musí být znak EU dostatečně
výrazný. Uvedenou povinnosti není příjemce povinen splnit při publikaci
odborných článků či statí v periodicích a sbornících, jejichž vydavatel takové
doprovodné informace v textu takového článku či statě neumožňuje. Příjemce
uvedenou výjimku z publicity prokazuje čestným prohlášením.

5.7.

Loga a vlajka specifikované v článku 5.6. příručky pro příjemce budou
zobrazeny na první straně dokumentu nebo jiné relevantní straně, pokud není
možné s ohledem na povahu dokumentu uvést loga na první straně.

5.8.

Ustanovení o povinném zobrazení log a vlajek nezakládají příjemci ani jiné
osobě výhradní právo k užívání těchto log a vlajek.
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DALŠÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PUBLICITY PROJEKTU
5.9.

V jakémkoli zveřejňovaném materiálu týkajícím se projektu, ať už v jakékoli
formě a na jakémkoli médiu, musí být uvedeno, že tento materiál odráží pouze
postoje autora a EU není odpovědná za jakékoli možné použití informací
obsažených v takovém materiálu.

5.10. Hostující vědec na vyzvání administrátora představí projekt v rámci propagace
programu SoMoPro administrátorem nebo poskytovatelem.
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O PROJEKTU POSKYTOVATELEM ČI ADMINISTRÁTOREM
5.11. Poskytovatel, administrátor, REA a EK mají právo zveřejnit v jakékoli formě a
na jakémkoli médiu informace uvedené ve smlouvě a další informace o
projektu, zejména:
a) název příjemce,
b) kontaktní adresu příjemce,
c) obecný cíl projektu ve formě shrnutí,
d) celkový rozpočet projektu a podíl kofinancování ze strany poskytovatele a EK,
e) místo nebo místa realizace projektu,
f) seznam aktivit v oblasti šíření nových znalostí a/nebo patentových přihlášek
vztahujících se k novým znalostem,
g) detaily/odkazy a abstrakty vědeckých publikací vztahujících se k novým
znalostem a publikovanou verzi nebo finální rukopis přijatý k publikaci, pokud
byl příjemcem poskytnut,
h) části průběžných zpráv a závěrečné zprávy určené ke zveřejnění,
i) jakýkoli obrázek, audiovizuální nebo webový materiál poskytnutý příjemcem
v rámci projektu,
j) celé znění smlouvy.
5.12. Poskytovatel a administrátor jsou oprávněni informace uvedené v čl. 5.11
příručky pro příjemce poskytnout REA a EK.
PUBLIKOVÁNÍ INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH S PROJEKTEM A AUTORSKÁ PRÁVA
5.13. Příjemce je povinen zajistit, že pro zveřejnění informací, které budou
příjemcem předány administrátorovi nebo poskytovateli za účelem zveřejnění,
budou získána všechna nezbytná povolení a administrátor, poskytovatel, REA
nebo EK jejich zveřejněním neporuší žádná práva třetích stran.
5.14. V případě šíření nových znalostí a patentových přihlášek týkajících se nových
znalostí je příjemce povinen řídit se pravidly uvedenými v čl. 11 příručky pro
příjemce.
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6. Komunikace s administrátorem, změny projektu
KOMUNIKACE S ADMINISTRÁTOREM
6.1.

S ohledem na čl. 1.4 smlouvy příjemce ve všech věcech týkajících se plnění
smlouvy a administrace projektu, s výjimkou činností vyloučených z působnosti
administrátora dle čl. 1.4 odst. (a) až (e) smlouvy, komunikuje
s poskytovatelem prostřednictvím administrátora. Poskytovatel a administrátor
jsou však oprávněni v kterémkoli případě stanovit, že příjemce má v takových
věcech komunikovat přímo s poskytovatelem.

6.2.

Komunikace mezi příjemcem a administrátorem probíhá zpravidla v českém
nebo anglickém jazyce. Na žádost administrátora je příjemce povinen
komunikovat v jazyce, který určí administrátor.

6.3.

Administrátor vyřizuje podání, žádosti či podněty ze strany příjemce zpravidla
do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy je obdržel.

6.4.

Příjemce je povinen komunikovat s administrátorem v písemné podobě, pokud
to stanoví smlouva nebo pokud si to přímo vyžádá administrátor. Není-li ve
smlouvě nebo příručce pro příjemce uvedeno jinak, písemná komunikace bude
prováděna v listinné (tj. nikoli elektronické) formě. Připustí-li to však
administrátor, může být písemná komunikace prováděna pomocí elektronických
prostředků, zejména elektronické pošty (e-mailu).

6.5.

Při písemné komunikaci s administrátorem příjemce vždy použije alespoň
registrační číslo projektu, které bude uvedeno v předmětu písemného
dokumentu nebo e-mailu.

6.6.

Administrátor je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace projektu nebo po jeho
skončení, nejpozději však do 31. 8. 2025, vyzvat příjemce k předložení dokladů
a podkladů, k poskytnutí informací nebo k objasnění skutečností spojených
s předmětem smlouvy. Žádost je příjemci adresována písemnou formou a musí
být doručena statutárnímu orgánu příjemce. Příjemce je povinen dodat nebo
doplnit požadované doklady či podklady, dodat informace nebo požadované
skutečnosti objasnit, a to ve lhůtě (i) 10 kalendářních dnů od doručení žádosti,
pokud bude předložení dokladů, podkladů či informací požadováno před
vyplacením zbývající části dotace dle čl. 4.5 smlouvy, nebo (ii) 15 kalendářních
dnů od doručení žádosti, pokud bude předložení dokladů či dokumentů
požadováno v době od vyplacení zbývající části dotace dle čl. 4.5 smlouvy do
31. 8. 2025.

POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚN PROJEKTU
6.7.

Jakékoliv zamýšlené změny projektu je příjemce povinen předem písemně
oznámit a projednat s administrátorem, a to neprodleně poté, co záměr nebo
potřeba takové změny vyvstane.

6.8.

Změny projektu se rozdělují na podstatné a nepodstatné. Podstatné změny
projektu může příjemce realizovat pouze, pokud se na nich předem dohodl
s poskytovatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Za podstatné
změny projektu se považují zejména změny uvedené v kap. VI čl. 6.2 smlouvy.
Za nepodstatné změny projektu se považují všechny změny projektu
neuvedené v čl. 6.2 této smlouvy. Nepodstatné změny projektu může příjemce
realizovat, pokud byly předem schváleny administrátorem.
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6.9.

Pokud administrátor zjistí, že příjemcem požadovaná změna je v rozporu
s podmínkami smlouvy, příručky pro příjemce nebo jinými podmínkami
programu SoMoPro 3, nebo může mít negativní vliv na realizaci projektu,
nebude změna povolena. O této skutečnosti administrátor informuje příjemce.
Tím není dotčeno právo administrátora, resp. poskytovatele nesouhlasit se
změnou projektu také v jiných případech, než které jsou uvedeny v předchozí
větě.

6.10. Zjistí-li administrátor, že příjemce předložil žádost, která nesplňuje povinné
náležitosti stanovené smlouvou nebo příručkou pro příjemce (např. forma není
písemná nebo žádost není předložena ve správném jazyce apod.), vyzve
příjemce k předložení nové žádosti, která bude splňovat všechny povinné
náležitosti. Do doby, než příjemce předloží novou žádost, se lhůta pro schválení
nebo zamítnutí změny projektu ze strany administrátora nebo poskytovatele
pozastavuje.
NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
6.11. Žádost o schválení nepodstatné změny projektu podává příjemce písemně
administrátorovi. Nepodstatná změna projektu je schválena nebo zamítnuta
zasláním písemného souhlasu nebo nesouhlasu administrátora s takovou
změnou příjemci. Do doby, než příjemce obdrží písemný souhlas
administrátora, nesmí změnu realizovat s výjimkou změn, které jsou blíže
popsány v čl. 6.5 smlouvy.
6.12. Administrátor odešle příjemci písemný souhlas nebo nesouhlas s navrhovanou
nepodstatnou změnou projektu obvykle ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne
doručení
žádosti
příjemce
o
schválení
této
nepodstatné
změny
administrátorovi. V případě, že je třeba, aby navrhovanou nepodstatnou změnu
posoudil SC, se tato lhůta přiměřeně prodlouží, přičemž administrátor o této
skutečnosti příjemce neprodleně informuje.
6.13. Žádost o schválení nepodstatné změny projektu je možné podat kdykoli před
ukončením projektu. Žádost však nemusí být administrátorem schválena,
pokud konec lhůty pro schválení nebo zamítnutí nepodstatné změny projektu
dle čl. 6.12 příručky pro příjemce (včetně možnosti prodloužení této lhůty)
vzhledem k datu podání žádosti připadne na den pozdější, než bude den
ukončení projektu.
PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
6.14.

Žádost o schválení podstatné změny projektu předkládá příjemce písemně
administrátorovi v českém a anglickém jazyce, přičemž závazná je žádost
v českém jazyce.

6.15.

Podstatnou změnu projektu může příjemce realizovat až poté, co se na této
změně předem dohodl s poskytovatelem ve formě písemného dodatku ke
smlouvě, tzn. od okamžiku nabytí platnosti a účinnosti písemného dodatku ke
smlouvě. Změny ve formě dodatků ke smlouvě není možné uzavírat se zpětnou
platností a účinností. Do doby, než písemný dodatek ke smlouvě nabude
platnosti a účinnosti, nesmí příjemce změnu realizovat s výjimkou změn, které
jsou blíže popsány v čl. 6.5 smlouvy.
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6.16.

Okamžikem nabytí platnosti a účinnosti písemného dodatku ke smlouvě se má
za to, že poskytovatel souhlasí s podstatnou změnou projektu, která je
předmětem tohoto dodatku, a že o této skutečnosti jsou obě smluvní strany
informovány. Administrátor ani poskytovatel příjemci již nezasílá žádné
písemné vyrozumění o schválení takové podstatné změny projektu
poskytovatelem.

6.17. Pokud poskytovatel s navrhovanou podstatnou změnou projektu souhlasí,
schválí písemný dodatek ke smlouvě obvykle ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode
dne doručení žádosti příjemce o schválení podstatné změny projektu
administrátorovi. V případě, že je třeba, aby požadovanou podstatnou změnu
projektu posoudil SC, tato lhůta se přiměřeně prodlouží, přičemž administrátor
o této skutečnosti příjemce neprodleně informuje.
6.18. Příjemce je oprávněn podat žádost o podstatnou změnu projektu nejpozději 90
kalendářních dnů před ukončením projektu. Žádosti podané po této lhůtě
nebudou administrátorem akceptovány a změna nebude poskytovatelem
schválena.

7. Průběžné vědecké
etických principů

hodnocení

projektu

a

kontrola

7.1.

Poskytovatel nebo administrátor jsou v průběhu realizace projektu oprávněni
provést průběžné vědecké hodnocení realizace projektu, při kterém mohou mj.
zjišťovat stav realizace projektu, jeho výstupy a naplňování cílů projektu.
Podkladem pro toto vědecké hodnocení budou mj. průběžné zprávy. K tomuto
hodnocení může dojít i přímo na místě působení hostujícího vědce v prostorách
příjemce, a to za přítomnosti hostujícího vědce.

7.2.

Poskytovatel nebo administrátor jsou v průběhu realizace projektu oprávněni
provést kontrolu dodržování etických principů ve výzkumu dle čl. 10.1 příručky
pro příjemce.

7.3.

V případě, že na základě takto provedeného hodnocení nebo kontroly etických
principů bude zjištěno nesplnění nebo neplnění jedné nebo více povinností
příjemce stanovených smlouvou nebo příručkou pro příjemce, může mít tato
skutečnost za následek uplatnění sankcí vůči příjemci ze strany poskytovatele.
Sankce jsou blíže popsány ve smlouvě a v příručce pro příjemce.

8. Finanční řízení
výdaje projektu

projektu,

způsobilé

a

nezpůsobilé

ÚČETNICTVÍ PROJEKTU
8.1.

Kromě povinností stanovených smlouvou je příjemce dále povinen řádně a
viditelně označit originály výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních
dokladů, faktur, zjednodušených daňových dokladů, smluv a dalších účetních
dokladů, pokud se týkají projektu, registračním číslem projektu a uvedením
textu „program SoMoPro 3“.
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ZVLÁŠTNÍ BANKOVNÍ ÚČET PROJEKTU
8.2.

Není-li dále stanoveno jinak, způsobilé výdaje projektu musí být příjemcem
uhrazeny bezhotovostně, a to buď z běžného účtu příjemce, nebo ze zvláštního
bankovního účtu projektu, který je příjemce povinen zřídit dle čl. 4.8 smlouvy,
na účet oprávněné osoby (např. dodavatele zboží či služeb).

8.3.

Příjemce je povinen zajistit, aby na zvláštním bankovním účtu projektu do doby
obdržení finančních prostředků ze strany poskytovatele byly dostatečné
finanční prostředky nutné k realizaci projektu.

8.4.

V případě, že příjemce v některém kalendářním čtvrtletí uskuteční platby
způsobilých výdajů z běžného účtu, je příjemce povinen nejpozději do 30
kalendářních dnů od konce takového kalendářního čtvrtletí provést převod ze
zvláštního bankovního účtu na běžný účet ve výši způsobilých výdajů
uhrazených v daném kalendářním čtvrtletí z běžného účtu, přičemž v dokladu
k tomuto převodu uvede způsob výpočtu a odůvodnění takto převáděné částky.
Doklad dle předchozí věty bude zejména obsahovat seznam všech způsobilých
výdajů, které byly v daném kalendářním čtvrtletí hrazeny z běžného účtu
příjemce a následně propláceny ze zvláštního bankovního účtu, a identifikaci
účetních dokladů, na jejichž základě byly tyto způsobilé výdaje uhrazeny (čísla
účetních dokladů v účetní evidenci příjemce apod.). Spolu s každou průběžnou
zprávou a spolu se závěrečnou zprávou příjemce předloží výše uvedené
doklady za všechna kalendářní čtvrtletí spadající do období, za které příjemce
průběžnou zprávu nebo závěrečnou zprávu bude předkládat.

8.5.

Příjemce nesmí provádět úhradu způsobilých výdajů projektu v hotovosti
s výjimkou plateb za správní poplatky, kolky nebo notářské poplatky, plateb
spojených s cestovními náhradami, plateb za přepravu poštovních zásilek a
balíků a plateb za zboží či služby, u kterých jejich dodavatel neakceptuje
bezhotovostní úhradu nebo úhradu prostřednictvím platební karty dle čl. 8.6
příručky pro příjemce (tuto skutečnost je příjemce povinen prokázat
věrohodnými doklady).

8.6.

Příjemce je oprávněn za účelem zajištění drobných nákupů použít k jejich
úhradě platební kartu vystavenou ke zvláštnímu bankovnímu účtu projektu.

8.7.

Zvláštní bankovní účet projektu slouží výhradně k zajištění transparentního
sledování plateb nebo příjmů souvisejících s projektem a jakékoliv další platby
nebo příjmy, které s projektem nesouvisí, na něm nesmí být evidovány.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
8.8.

Dotaci lze použít výhradně k úhradě způsobilých výdajů projektu, a to
způsobem a ve lhůtách uvedených ve smlouvě a v příručce pro příjemce.

8.9.

Výdaje ve formě zálohové platby související s projektem musí být v okamžiku
ukončení projektu řádně vyúčtovány a ve skutečné výši promítnuty v účetnictví
příjemce.

8.10.

Za způsobilé výdaje se považují výhradně výdaje splňující kumulativně všechny
následující podmínky:
a)

jsou skutečné, odůvodněné a řádně prokázané,

b)

jsou vynaloženy příjemcem,

c)

jsou pro realizaci projektu nezbytné,
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d)

pokud není dále stanoveno jinak, jsou vynaloženy v průběhu doby realizace
projektu, tj. od data zahájení realizace projektu dle čl. 3.1 smlouvy do data
ukončení projektu, přičemž vynaložením způsobilého výdaje se rozumí
skutečnost, že způsobilý výdaj byl uhrazen převodem finančních prostředků
v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné
právnické či fyzické osoby, a dnem vynaložení se rozumí den, kdy k takové
úhradě došlo,

e)

jsou vynaloženy v souladu se smlouvou, příručkou pro příjemce a národní
legislativou (oblast daňová, pracovně právní a sociálního zabezpečení),

f)

jsou přiměřené, tzn. odpovídají cenám v místě a čase obvyklým (s výjimkou
výdajů krytých příspěvkem na osobní náklady, které mohou převyšovat cenu
v místě a čase obvyklou, přičemž jejich výše je pevně stanovena v příloze A
smlouvy),

g)

jsou vynaloženy výhradně za účelem dosažení cílů
očekávaných výsledků v souladu s principem:
-

h)

projektu a jeho

hospodárnosti (minimalizace vynaložených výdajů při respektování kvality
plněných úkolů a cílů projektu),
účelnosti (optimální míra dosažení cílů při plnění stanovených úkolů),
efektivnosti (dosažení nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu
plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich
plnění),
jsou evidovány v účetnictví příjemce způsobem uvedeným ve smlouvě a
v příručce pro příjemce a v souladu s relevantními právními předpisy a
účetními standardy.

8.11. Odchylně od čl. 8.10 odst. d) příručky pro příjemce se stanoví, že:
a)

výdaje vynaložené v souvislosti s přesunem hostujícího vědce a jeho rodiny
z místa jeho trvalého pobytu nebo místa jeho posledního působení do místa
realizace projektu jsou z časového hlediska považovány za způsobilé výdaje
i tehdy, pokud tyto výdaje hostujícímu vědci vzniknou před datem zahájení
realizace projektu a příjemce tyto výdaje hostujícímu vědci proplatí po datu
zahájení realizace projektu;

b)

v případě mzdových výdajů se za den vynaložení považuje poslední den
období, za které jsou tyto výdaje poskytovány, i když jsou ve skutečnosti
uhrazeny později, avšak pouze za předpokladu, že jsou mzdové výdaje
uhrazeny do jednoho měsíce po skončení období, za které jsou poskytovány.

8.12. Za způsobilé výdaje nejsou považovány zejména následující výdaje, které proto
nesmí být financovány z prostředků dotace poskytnuté v rámci programu
SoMoPro 3:
a)

výdaje, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 8.10 příručky pro příjemce,

b)

cla a nepřímé daně, odpočitatelná DPH (DPH je nezpůsobilým nákladem pro
příjemce, kteří si mohou odečíst DPH na vstupu),

c)

výdaje na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

d)

dary a výdaje na reprezentaci,

e)

mzdy, odměny a platy (s výjimkou plateb ve prospěch hostujícího vědce a
členů týmu, zejména Ph.D. studentů),
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f)

výdaje na finanční leasing,

g)

splátky jistiny či úroku z půjček a úvěrů, platby spojené se správou úvěru
nebo půjčky,

h)

výdaje za rekondiční a rekreační pobyty, s výjimkou pobytů pro hostujícího
vědce a jeho rodinné příslušníky proplacených v souladu s čl. 4.10 příručky
pro příjemce,

i)

výdaje za vedení účetnictví a provedení účetního auditu,

j)

smluvní pokuty, úroky z prodlení a další sankce,

k)

manka a škody,

l)

rezervy na možné budoucí ztráty nebo závazky,

m) kursové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem
n)

náhrada prokázaných cestovních náhrad za ubytování při zahraniční služební
cestě, které jsou vyšší než 150 EUR na osobu a den pobytu (v případě, že si
hostující vědec zajišťuje ubytování individuálně) nebo 200 EUR na osobu a
den pobytu (v případě, že se hostující vědec účastní konference či jiné
obdobné akce a ubytování pro něj zajistil organizátor této akce),

o)

náhrada prokázaných cestovních náhrad za leteckou dopravu v případě, že
byla využita letenka vyšší třídy než tzv. „economy class“,

p)

výdaje deklarované nebo vzniklé nebo uhrazené v souvislosti s jiným
projektem realizovaným za podpory EU nebo EURATOM,

q)

výdaje ve formě zálohové platby, které v okamžiku ukončení projektu nebyly
řádně vyúčtovány a ve skutečné výši promítnuty v účetnictví příjemce,

r)

výdaje uhrazené v rozporu s čl. 8.2 příručky pro příjemce nebo výdaje
uhrazené z běžného účtu příjemce, u kterých příjemce nesplnil povinnost dle
čl. 8.4 příručky pro příjemce,

s)

výdaje, které příjemce vynaložil v důsledku změny projektu, přičemž
v žádosti o změnu uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslující informace, které
mohou mít vliv na dodržení předmětu smlouvy,

t)

výdaje, které vzniknou v době, kdy je projekt přerušen,

u)

výdaje, které nejsou doloženy průkazným účetním dokladem podle § 11
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
výdaje, které nebyly jako účetní případy zaúčtovány v účetních knihách
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

8.13

Příjemce je povinen čerpat příspěvek na režijní výdaje průběžně. Příspěvek na
režijní výdaje nesmí být za žádné období, za které příjemce předkládá
průběžnou zprávu nebo závěrečnou zprávu, vyšší než 500 EUR měsíčně
za dané období.

8.14

Čerpání příspěvku na režijní výdaje bude vykazováno pevnou sazbou 500 EUR
měsíčně. Na vyžádání je příjemce povinen prokázat, že příslušné náklady byly
skutečně vynaloženy.

8.15

V případě interních výkonů, tj. takových, u kterých je příjemci způsobilý náklad
účtován jinou organizační či jinou složkou příjemce (např. platby za ubytování
na koleji), nesmí být součástí způsobilého výdaje zisk příjemce. Příjemce je
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povinen předložit na výzvu kalkulaci příslušného způsobilého výdaje z účetní
evidence příjemce.

9. Průběžná a závěrečná zpráva, pravidla reportování
PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY
9.1

Příjemce je povinen v termínech stanovených ve smlouvě předložit
administrátorovi průběžné zprávy v rozsahu a podobě stanovené ve vzoru,
který je k dispozici na internetových stranách administrátora www.jcmm.cz.

9.2

Průběžná zpráva se skládá ze tří částí:
a) Část A: Průběžná zpráva o projektu – Project Progress Report,
b) Část B: Průběžná zpráva o finančním řízení projektu,
c)

9.3

Část C: Potvrzení o pravdivosti, úplnosti a správnosti údajů.

Jednotlivé části průběžné zprávy jsou zpracovány v následujících jazykových
verzích, přičemž v případech, kdy je některá část průběžné zprávy zpracována
v českém i anglickém jazyce, je závazná česká verze:
a)

Úvodní strana: anglický a český jazyk,

b)

Část A.1: anglický a český jazyk,

c)

Část A.2: anglický jazyk,

d)

Část A.3: anglický jazyk,

e)

Část A.4: anglický jazyk,

f)

Část A.5: anglický jazyk,

g)

Část B: český jazyk,

h)

Část C: anglický a český jazyk.

9.4

Za pravdivost, úplnost a správnost průběžné zprávy odpovídá příjemce.
Průběžnou zprávu podepisuje vždy osoba oprávněná jednat za příjemce
společně s osobou odpovědnou za realizaci projektu a hostujícím vědcem.

9.5

Průběžná zpráva je předkládána 1x v listinné a 1x v elektronické podobě,
přičemž „Část C: Potvrzení o pravdivosti, úplnosti a správnosti údajů“ je
v elektronické podobě průběžné zprávy uložena včetně všech podpisů (v tzv.
naskenované verzi). Listinnou podobu průběžné zprávy příjemce doručí
administrátorovi, a to řádně podepsanou a svázanou do jednoho dokumentu.
Elektronickou podobu průběžné zprávy příjemce doručí administrátorovi na
datovém nosiči.

9.6

Příjemce předkládá v rámci průběžné zprávy administrátorovi následující
doklady: fotokopie výpisu z bankovního účtu projektu za předmětné období,
doklady k převodu finančních prostředků mezi zvláštním bankovním účtem
projektu a běžným účtem příjemce, pracovní smlouvu s hostujícím vědcem,
doklad o odděleném zaúčtování účetních operací za předmětné období.
Administrátor nebo poskytovatel je oprávněn vyzvat příjemce k doplnění či
změně průběžné zprávy, k předložení dalších dokladů a podkladů nebo k
objasnění dalších skutečností spojených s předmětem smlouvy. Příjemce je
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povinen do 7 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti administrátora nebo
poskytovatele požadované doklady nebo skutečnosti dodat, doplnit, změnit
nebo objasnit.
9.7

Přílohou průběžné zprávy budou kopie článků odevzdaných k publikaci ve
vědeckých periodicích a dalších výstupů vědecké činnosti realizovaných v rámci
projektu v průběhu období, na které se průběžná zpráva vztahuje.

9.8

Průběžná zpráva bude po vědecké stránce posouzena členy SC. Člen SC si
prostřednictvím administrátora může vyžádat doplňující informace k průběžné
zprávě. O výsledném posudku bude příjemce informován prostřednictvím
administrátora. Výsledný posudek může být podkladem pro průběžné vědecké
hodnocení projektu dle článku 7 příručky pro příjemce.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
9.9

Příjemce je povinen v termínu
administrátorovi závěrečnou zprávu v
který je k dispozici na internetových
Součástí závěrečné zprávy je i žádost
stanoveny v uvedeném vzoru.

9.10

Závěrečná zpráva se skládá ze čtyř částí:

9.11

stanoveném ve
smlouvě
předložit
rozsahu a podobě stanovené ve vzoru,
stranách administrátora www.jcmm.cz.
o platbu, jejíž rozsah a náležitosti jsou

a)

Část A: Závěrečná zpráva o projektu - Project Final Report,

b)

Část B: Závěrečná zpráva o finančním řízení projektu,

c)

Část C: Žádost o platbu,

d)

Část D: Potvrzení o pravdivosti, úplnosti a správnosti údajů.

Jednotlivé části závěrečné zprávy jsou zpracovány v následujících jazykových
verzích, přičemž v případech, kdy je některá část závěrečné zprávy zpracována
v českém i anglickém jazyce, je závazná česká verze:
a)

Úvodní strana: anglický a český jazyk,

b)

Část A.1: anglický a český jazyk,

c)

Část A.2: anglický jazyk,

d)

Část A.3: anglický jazyk,

e)

Část A.4: anglický jazyk,

f)

Část A.5: anglický jazyk,

g)

Část A.6: anglický jazyk,

h)

Část B: český jazyk,

i)

Část C: český jazyk,

j)

Část D: anglický a český jazyk.

9.12

Za pravdivost, úplnost a správnost závěrečné zprávy odpovídá příjemce.
Závěrečnou zprávu podepisuje osoba oprávněná jednat za příjemce společně s
osobou odpovědnou za realizaci projektu a hostujícím vědcem.

9.13

Závěrečná zpráva je předkládána 1x v listinné a 1x v elektronické podobě,
přičemž „Část D: Potvrzení o pravdivosti, úplnosti a správnosti údajů“ je
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v elektronické podobě
naskenované verzi).
administrátorovi, a to
Elektronickou podobu
datovém nosiči.

závěrečné zprávy uložena včetně všech podpisů (v tzv.
Listinnou podobu závěrečné zprávy příjemce doručí
řádně podepsanou a svázanou do jednoho dokumentu.
závěrečné zprávy příjemce doručí administrátorovi na

9.14

Příjemce předkládá v rámci závěrečné zprávy administrátorovi následující
doklady: fotokopie výpisu z bankovního účtu projektu za předmětné období,
doklady k převodu finančních prostředků ze zvláštního bankovního účtu
projektu na běžný účet příjemce, pracovní smlouvu s hostujícím vědcem,
doklad o odděleném zaúčtování účetních operací za předmětné období, pokud
příjemce nárokuje jejich úhradu. Administrátor nebo poskytovatel je oprávněn
vyzvat příjemce k doplnění či změně závěrečné zprávy, k předložení dalších
dokladů a podkladů nebo k objasnění dalších skutečností spojených
s předmětem smlouvy. Příjemce je povinen do 7 kalendářních dnů ode dne
obdržení žádosti administrátora nebo poskytovatele požadované doklady nebo
skutečnosti dodat, doplnit, změnit nebo objasnit.

9.15

Přílohou závěrečné zprávy budou kopie článků odevzdaných k publikaci ve
vědeckých periodicích a dalších výstupů vědecké činnosti realizovaných v rámci
projektu za celou dobu jeho trvání.

9.16

Závěrečná zpráva bude po vědecké stránce posouzena členy SC. Člen SC si
prostřednictvím administrátora může vyžádat doplňující informace k závěrečné
zprávě. O výsledném posudku bude příjemce informován prostřednictvím
administrátora.
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10. Etické principy
10.1

Příjemce je povinen zajistit, aby při realizaci projektu byly dodrženy etické
principy ve výzkumu a vývoji stanovené:
a)

národní legislativou ČR, popř. národní legislativou dalších států, na jejichž
území bude projekt realizován,

b)

právními předpisy EU včetně principů obsažených v Listině základních práv
EU a NAŘÍZENÍM 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).

10.2

Příjemce podpisem smlouvy potvrzuje, že má všechna potřebná povolení k
provádění výzkumu v rámci projektu a že jejich kopie byla ještě před
zahájením projektu doručena administrátorovi. Příjemce se dále zavazuje
doručit administrátorovi veškerá další nová povolení k projektu se vztahující,
která obdržel v průběhu jeho realizace.

10.3

Příjemce je povinen zajistit, aby při realizaci projektu nebyly prováděny
výzkumné aktivity, které jsou v rozporu s etickými principy specifikovanými
v čl. 10.1 příručky pro příjemce, a aby takové výzkumné aktivity nebyly
financovány z finančních prostředků poskytnuté dotace.

10.4

Příjemce je zejména povinen zajistit, aby při realizaci projektu nebyly
prováděny následující výzkumné aktivity:
a)
b)
c)

výzkumná činnost zaměřená na klonování lidí k reprodukčním účelům,
výzkumná činnost, která je zaměřena na změny genetického dědictví
lidských bytostí a která by mohla učinit tyto změny dědičnými,
výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření lidských embryí výlučně za
účelem výzkumu nebo za účelem získání kmenových buněk, mimo jiné
prostřednictvím přenosu jádra somatické buňky.

V případě porušení tohoto čl. 10.4 příručky pro příjemce poskytovatel vypoví
smlouvu v souladu s čl. X smlouvy.
10.5

Příjemce je povinen v průběžných zprávách a v závěrečné zprávě poskytnout
informace týkající se následujících oblastí, které jsou pro program SoMoPro 3
relevantní:
a)

Lidská embrya a plody (hESCs)

b)

Výzkum na lidech

c)

Lidské buňky a tkáně

d)

Osobní údaje

e)

Výzkum na zvířatech

f)

Výzkum mimo země EU

g)

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

h)

Dvojí použití výzkumu či zneužití znalostí a dat

i)

Další etické otázky
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11. Mlčenlivost,
informace
a
komunikace,
ochrana
duševního vlastnictví, nové znalosti a přístupová práva
OBECNÁ POVINNOST ZACHOVÁVAT DŮVĚRNOST INFORMACÍ
11.1

Příjemce a poskytovatel se zavazují v průběhu realizace projektu a po dobu 4
let po jeho ukončení nezpřístupnit třetím osobám jakékoli údaje, dokumenty
nebo jiné materiály, které byly v souvislosti s realizací projektu označeny jako
důvěrné. Na základě řádně zdůvodněné žádosti příjemce může poskytovatel
prostřednictvím administrátora toto období ve vztahu ke konkrétním důvěrným
informacím prodloužit.

11.2

V případě, že byly důvěrné informace poskytnuty ústně, musí poskytující strana
jejich důvěrný charakter potvrdit písemně do 15 kalendářních dnů od
poskytnutí.

11.3

Příjemce je oprávněn poskytnout důvěrné informace svým zaměstnancům nebo
partnerským organizacím pouze za předpokladu, že tito zaměstnanci nebo
partnerské organizace:

a)

potřebují tyto informace znát v zájmu plnění smlouvy a

b)

jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

11.4 Povinnost zachovávat důvěrnost informací přestává platit, pokud:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

poskytnutí daných informací vyžaduje vnitrostátní nebo unijní právní předpis.

11.5

Příjemce se zavazuje, že použije důvěrné informace pouze ve vztahu k realizaci
projektu, pokud nebude s poskytující stranou dohodnuto jinak.

11.6

Poskytovatel a administrátor jsou oprávněni poskytnout důvěrné informace REA
a EK v rámci plnění svých povinností vyplývajících z kofinancování programu
SoMoPro 3 ze strany EU.
REA je oprávněna poskytnout důvěrné informace svým zaměstnancům,
ostatním orgánům a institucím EU nebo třetím stranám, pokud:

a)

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

b)

adresáti těchto informací jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

11.7

Bez ohledu na předchozí ustanovení se zacházení s údaji, dokumenty nebo
jinými materiály, které mají povahu utajovaných informací nebo podléhají
bezpečnostním omezením nebo exportní či transferové kontrole, musí řídit
relevantními předpisy národního práva a práva EU upravujícími nakládání
s utajovanými informacemi včetně interních předpisů
EK pro zacházení
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s utajovanými informacemi (Rozhodnutí Komise č. 2005/94/ES, Euratom ze
dne 3. února 2005, kterým se mění její jednací řád).
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K NOVÝM ZNALOSTEM
11.8

Příjemce je povinen zajistit, že práva duševního vlastnictví vztahující se k
novým znalostem budou náležet příjemci.

11.9

Pokud hostující vědec nebo další osoby, které pracují pro příjemce, budou
oprávněny uplatnit nárok vztahující se k novým znalostem, příjemce je povinen
zajistit, aby byla tato práva vykonána způsobem slučitelným s povinnostmi
příjemce dle smlouvy a příručky pro příjemce.

11.10 K užití práva duševního vlastnictví k novým znalostem (licence) je třeba
nejdříve písemné žádosti poskytovatele. Není-li dohodnuto jinak, licence
nezahrnuje právo udělovat sublicence.
PŘEVOD PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K NOVÝM ZNALOSTEM
11.11 Jestliže příjemce převede práva duševního vlastnictví vztahující se k novým
znalostem na třetí osobu, převede na tuto třetí osobu i svoje povinnosti
vztahující se k těmto novým znalostem včetně povinnosti převést tyto
povinnosti na jakéhokoli dalšího nabyvatele.
11.12 V případě, že příjemce zamýšlí převést práva duševního vlastnictví vztahující se
k novým znalostem na třetí osobu ve třetí zemi, která není přidružena k
programu Horizont 2020 EU, musí o tomto úmyslu předem informovat
administrátora. Administrátor tyto informace postoupí EK, která může proti
tomuto převodu vznést námitky, domnívá-li se, že to není v souladu se zájmem
rozvíjet konkurenceschopnost evropského hospodářství nebo se to neslučuje s
etickými zásadami nebo s bezpečnostními aspekty. V takových případech k
převodu práv duševního vlastnictví nesmí dojít do doby, než se EK ujistí, že
budou poskytnuty dostatečné záruky, a převod písemně povolí.
OCHRANA NOVÝCH ZNALOSTÍ
11.13 Jsou-li nové znalosti vhodné k průmyslovému nebo obchodnímu využití, zajistí
nositel práv duševního vlastnictví k novým znalostem přiměřenou a účinnou
ochranu s náležitým ohledem na své oprávněné zájmy.
11.14 Patentové přihlášky týkající se nových znalostí, které podal příjemce nebo které
jsou podány jeho jménem, musí obsahovat následující prohlášení: „ Projekt
vedoucí k této přihlášce získal finanční příspěvek z programu pro
výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí Marie
Sklodowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským krajem dle
grantové dohody č. 665860.“ Toto prohlášení bude přeloženo do jazyka, ve
kterém bude patentová přihláška podána. Překlady do všech jazyků EU budou
vyhotoveny příjemcem.
11.15 Všechny podané patentové přihlášky týkající se nových znalostí budou dále
uvedeny v plánu na využívání a šíření nových znalostí, který bude součástí
průběžných zpráv a závěrečné zprávy, včetně dostatečně podrobných
detailů/odkazů, aby administrátor, poskytovatel nebo REA mohli patent
(přihlášku) sledovat. Jakákoliv taková evidence provedená po odevzdání
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závěrečné zprávy musí být oznámena administrátorovi, včetně uvedení
stejných podrobností/odkazů.
11.16 Jsou-li nové znalosti vhodné k průmyslovému nebo obchodnímu využití a
nositel práv duševního vlastnictví k takovým novým znalostem je nechrání ani
tato práva nepřevede na třetí osobu usazenou v členském státě nebo zemi
přidružené k programu Horizont 2020 spolu se souvisejícími povinnostmi, nelze
tyto nové znalosti šířit do doby, než je informována REA prostřednictvím
administrátora. Administrátor musí být informován nejpozději 60 kalendářních
dnů před zamýšleným šířením nových vlastností. Administrátor následně
poskytne tyto informace REA.
11.17 V případech uvedených v čl. 11.16 příručky pro příjemce může se souhlasem
příjemce převzít práva duševního vlastnictví k novým znalostem EU a přijmout
opatření na jejich přiměřenou a účinnou ochranu. Příjemce může souhlas
odmítnout pouze tehdy, může-li prokázat, že by tím jeho oprávněné zájmy
utrpěly nepřiměřeně velkou újmu. V případě, kdy práva duševního vlastnictví
k novým znalostem převezme EU, převezme i povinnosti týkající se udílení
přístupových práv.
UŽÍVÁNÍ NOVÝCH ZNALOSTÍ
11.18 Příjemce je povinen užívat nové znalosti, ke kterým má práva duševního
vlastnictví, nebo zajistit jejich užívání.
11.19 Příjemce je povinen přijmout opatření, která zajistí „využití“ nových znalostí, a
to tak, že:
a) výsledky využije při další výzkumné činnosti (mimo rámec dané akce),
b) vyvine, vytvoří nebo uvede na trh určitý výrobek nebo postup,
c) vytvoří a poskytne určitou službu nebo
d) výsledky využije v rámci standardizace.
11.20 Příjemce uvede předpokládané užití nových znalostí do plánu užívání a šíření
nových znalostí, který bude součástí průběžných zpráv a závěrečné zprávy.
Informace musí být dostatečně podrobné, aby umožnily administrátorovi, REA
nebo EK provést odpovídající audit.
ŠÍŘENÍ NOVÝCH ZNALOSTÍ
11.21 Příjemce zajistí, aby byly jím vlastněné nové znalosti šířeny co nejrychleji.
Neučiní-li tak, může tyto nové znalosti šířit poskytovatel, administrátor nebo
REA.
11.22 Šíření nových znalostí musí být v souladu s ochranou práv duševního
vlastnictví, povinnostmi k ochraně informací a oprávněnými zájmy osob,
kterým náleží práva duševního vlastnictví k novým znalostem.
11.23 Všechny publikace či jakékoliv jiné šíření nových znalostí budou obsahovat
text: „Tento projekt získal finanční příspěvek z programu pro výzkum a inovace
Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí Marie Sklodowska-Curie a je
spolufinancován Jihomoravským krajem dle grantové dohody č. 665860.“
Příjemce je v tomto případě oprávněn poukázat na výjimku uvedenou v článku
5.6.
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11.24 Text uvedený v čl. 11.23 příručky bude uveden na místě tomu určeném a bude
příjemcem přeložen do jazyka příslušného média. V případě prokazatelného
omezení grafických a obsahových úprav média třetí stranou lze uvést zkrácené
znění textu uvádějící, že projekt je financován z programu SoMoPro 3,
spolufinancovaného Evropskou unií a Jihomoravským krajem. Příjemce je
v tomto případě oprávněn poukázat na výjimku uvedenou v článku 5.6.
11.25 Jakékoliv aktivity v oblasti šíření nových znalostí budou uvedeny v plánu
užívání a šíření nových znalostí, který bude součástí průběžných zpráv a
závěrečné zprávy, včetně dostatečně podrobných detailů/odkazů, aby mohl
administrátor, poskytovatel nebo REA takové aktivity sledovat. Pokud jde o
vědecké publikace týkající se nových znalostí publikované po předání závěrečné
zprávy, musí být nejpozději měsíc po zveřejnění poskytnuty administrátorovi
detaily/odkazy a výtah publikace, aby mohl administrátor tyto informace předat
REA. Současně bude administrátorovi poskytnuta i elektronická kopie
publikované verze nebo konečný rukopis přijatý k publikaci k účelu uvedenému
v článku 5.11 příručky pro příjemce, nebudou-li tím porušena práva třetích
stran.
OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM PUBLIKACÍM
11.26 Příjemce je povinen zajistit otevřený přístup (všem uživatelům, bezplatně a
online) ke všem recenzovaným vědeckým publikacím vztahujícím se k jeho
výsledkům. Příjemce musí zejména:
a)

co nejdříve, nejpozději však v okamžiku zveřejnění, uložit strojově čitelnou
elektronickou
kopii
zveřejněného
textu,
případně
konečnou
verzi
recenzovaného rukopisu schválenou k zveřejnění, do repozitáře vědeckých
publikací.

Kromě toho je příjemce povinen usilovat o to, aby byla současně uložena výzkumná
data nezbytná k validaci výsledků, které byly představeny v uložených vědeckých
publikacích,
b)

c)

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


V okamžiku zveřejnění, je-li prostřednictvím vydavatele dostupná bezplatná
elektronická verze, nebo



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

Zajistit otevřený přístup – prostřednictvím repozitáře – k bibliografickým
metadatům, jež slouží k identifikaci uložené publikace.

Bibliografická metadata musí být ve standardním formátu a obsahovat tyto údaje:


výraz „Akce Marie Sklodowska-Curie“



název, zkratku a číslo grantu,



datum zveřejnění, případně délku trvání embarga,



trvalý identifikátor.
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PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K STÁVAJÍCÍM ZNALOSTEM
11.27 Příjemce může definovat stávající znalosti nezbytné pro účely projektu a
v případě potřeby může specifické stávající znalosti vyloučit. Toto vyloučení
může být přechodné (například aby byla zajištěna vhodná ochrana stávajících
znalostí před poskytnutím přístupu) nebo omezené. Protože za stávající znalosti
jsou dle definice považovány znalosti potřebné pro realizaci projektu nebo užití
nových znalostí, měl by být dopad takového vyloučení na projekt, především
pokud jde o vyloučení, které nemá přechodný charakter, příjemcem
přezkoumán.
11.28 Veškeré žádosti o přístupová práva se podávají písemně.
11.29 Udílení přístupových práv může být podmíněno akceptací zvláštních podmínek
zaměřených na to, aby bylo zabezpečeno, že tato práva budou použita pouze k
zamýšlenému účelu a že budou stanoveny vhodné povinnosti k ochraně
informací.
11.30 Není-li s vlastníkem nových znalostí nebo stávajících znalostí dohodnuto jinak,
přístupová práva neopravňují k udělování podlicencí.
11.31 Pokud příjemce zamýšlí udělit výhradní licenci k užití nových znalostí třetí
stranou usazenou ve třetí zemi, která není přidružena k programu Horizont
2020, musí o tomto úmyslu předem informovat administrátora. Administrátor
tuto informaci postoupí EK, která může proti poskytnutí výhradní licence vznést
námitky, domnívá-li se, že to není v souladu se zájmem rozvíjet
konkurenceschopnost evropského hospodářství nebo se to neslučuje s etickými
zásadami nebo s bezpečnostními aspekty. V takových případech k poskytnutí
výhradní licence nesmí dojít do doby, než se EK ujistí, že budou poskytnuty
dostatečné záruky, a poskytnutí výhradní licence písemně povolí.
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
11.32 Příjemce je povinen poskytnout administrátorovi na jeho žádost údaje nezbytné
k soustavnému a systematickému sledování programu Horizont 2020 EU a
k hodnocení a posouzení dopadu aktivit EU včetně užívání nových znalostí a
šíření nových znalostí. Takové údaje mohou být požadovány po dobu trvání
programu SoMoPro 3 a čtyři roky po jeho ukončení. Poskytnuté údaje mohou
být použity v hodnoceních zpracovaných ze strany EK a REA, nebudou však
zveřejněny jinak než na anonymním základě.
11.33 Aniž by byla dotčena ustanovení týkající se ochrany nových znalostí a ochrany
informací, je příjemce povinen po dobu trvání programu SoMoPro 3 a dva roky
po jeho ukončení informovat administrátora o nových znalostech, které mohou
přispět k vytváření evropských a mezinárodních norem.
11.34 Příjemce bere na vědomí, že REA může na základě žádosti poskytnout
kterémukoli členskému státu EU nebo třetí zemi přidružené k programu
Horizont 2020 EU jakékoli užitečné informace o nových znalostech, které má
k dispozici, za předpokladu, že budou splněny všechny níže uvedené podmínky:
a)

daná informace je relevantní pro veřejnou politiku,

b)

příjemce neuvedl dostatečné důvody, proč daná informace nemá být
poskytnuta,
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c)

takové poskytnutí
informací.

není

vyloučeno

předpisy

EU

v oblasti

utajovaných

11.35 Poskytnutím informací dle čl. 11.34 příručky pro příjemce nebudou na
nabyvatele informace převedena žádná práva a povinnosti a na nabyvateli bude
požadováno, aby taková informace byla utajena jako důvěrná, ledaže se taková
informace stane veřejně známou nebo byla předána REA bez omezení týkajících
se její důvěrnosti.
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