
 

 

 

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH V GRANTOVÝCH DOHODÁCH PRO DOBROVOLNICKÁ PARTNERSTVÍ 

 

 

Předmět: Odkazy na nový finanční předpis a směrnici o platebních službách na vnitřním trhu v 

grantových dohodách týkajících se Evropského sboru solidarity  

 

 

 

Vážení žadatelé,   

 

 

cílem tohoto oznámení je poskytnout vám aktualizované odkazy na finanční nařízení a směrnici o 

platebních službách v příloze I rámcové dohody o partnerství (pro akci Dobrovolnické partnerství 

realizovanou v kontextu Evropského sboru solidarity) a v příloze I standardní grantové dohody pro 

jednoho příjemce (pro další akce v kontextu Evropského sboru solidarity).  

Současné změny se týkají článku II.17.2 a článku II.26.4 výše uvedených dokumentů a odrážejí určité 

změny v právních předpisech EU, platných pro grantové dohody a uváděných v dotčených článcích.  

  



 

Tabulka s aktualizovanými odkazy:  

 

Dokument/Článek Předchozí verze Aktualizovaná verze 
 

Rámcová dohoda o partnerství 
Evropského sboru solidarity – 
zvláštní podmínky, všeobecné 
podmínky – Dobrovolnické 
partnerství: Prosinec 2018/  
II.17.2.2 Ukončení 
rámcové dohody nebo zvláštní 
dohody na základě explicitních 
důvodů (d)  
 

 
partner nebo jiná osoba, která 
přebírá neomezenou 
odpovědnost za dluhy 
uvedeného partnera, se 
nachází v některé ze situací 
uvedených v písmenech (a) 
nebo (b) článku 106 (1) 
finančního nařízení1;  
 

 
partner nebo jiná osoba, která 
přebírá neomezenou 
odpovědnost za dluhy 
uvedeného partnera, se 
nachází v některé ze situací 
uvedených v písmenech (a) 
nebo (b) článku 136 (1) 
finančního nařízení2;  
 

Rámcová dohoda o partnerství 
Evropského sboru solidarity – 
zvláštní podmínky, všeobecné 
podmínky – Dobrovolnické 
partnerství: Prosinec 2018/  
II.17.2.2 Ukončení rámcové 
dohody nebo zvláštní dohody 
na základě explicitních důvodů  
(e)  
 

 
partner nebo některá 
přidružená osoba se nachází v 
některé ze situací uvedených v 
písmenech (c), (d), (e) nebo (f) 
článku 106 (1) nebo článku 106 
(2) finančního nařízení;  
 

 
partner nebo některá 
přidružená osoba se nachází v 
některé ze situací uvedených v 
písmenech (c), (d), (e), (f), (g) 
nebo (h) článku 136 (1) nebo 
článku 136 (2) finančního 
nařízení;  
 

Rámcová dohoda o partnerství 
Evropského sboru solidarity – 
zvláštní podmínky, všeobecné 
podmínky – Dobrovolnické 
partnerství: Prosinec 2018  
II.26.4 Bankovní poplatky  
 

bankovní poplatky účtované v 
souvislosti s inkasem uhradí 
partner, neuplatní-li se 
směrnice 32007/64/ES.  
 

bankovní poplatky účtované v 
souvislosti s inkasem uhradí 
partner, neuplatní-li se 
směrnice 2015/2366/EU4.  
 

 

 

                                                           
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.  
3 Směrnice 2007/64/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na 
vnitřním trhu, o změně směrnic 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 97/5/ES.  
4 Směrnice (EU) 2015/2366 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na 
vnitřním trhu, o změně směrnic 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o 
zrušení směrnice 2007/64/ES.  
 



 

Modelová grantová dohoda 
Evropského sboru solidarity s 
obecnými podmínkami pro 
jednoho příjemce:  
Prosinec 2018/  
II.17.2.1 Důvody pro ukončení 
(d)  
 

příjemce nebo jiná osoba, 
která přebírá neomezenou 
odpovědnost za dluhy 
uvedeného příjemce,  
se nachází v některé ze situací 
uvedených v písmenech (a) 
nebo (b) článku 106 (1) 
finančního nařízení;5  
 

příjemce nebo jiná osoba, 
která přebírá neomezenou 
odpovědnost za dluhy 
uvedeného příjemce,  
se nachází v některé ze situací 
situací uvedených v písmenech 
(a) nebo (b) článku 136 (1) 
finančního nařízení;6  
 

Evropský sbor solidarity 
Modelová grantová dohoda s 
obecnými podmínkami pro 
jednoho příjemce: Prosinec 
2018/  
 II.17.2.1 Důvody pro ukončení 
(e)  

příjemce nebo některá 
přidružená osoba se nachází v 
některé ze situací uvedených v 
písmenech (c), (d), (e) nebo (f) 
článku 106 (1) nebo  
článku 106 (2) finančního 
nařízení;  
 

příjemce nebo některá 
přidružená osoba se nachází v 
některé ze situací uvedených v 
písmenech (c), (d), (e), (f), (g) 
nebo (h) článku 136 (1) nebo 
článku 136 (2) finančního 
nařízení;  
 

Modelová grantová dohoda 
Evropského sboru solidarity s 
obecnými podmínkami pro 
jednoho příjemce:  
Prosinec 2018/  
II.26.4 Bankovní poplatky  
 

bankovní poplatky účtované v 
souvislosti s inkasem uhradí 
příjemce, neuplatní-li se 
směrnice 2007/64/ES7.  
 

bankovní poplatky účtované v 
souvislosti s inkasem uhradí 
příjemce, neuplatní-li se 
směrnice 015/2366/EU8.  
 

 

 

                                                           
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.  
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.  
7 Směrnice 2007/64/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na 
vnitřním trhu, o změně směrnic 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 97/5/ES. 
8 Směrnice (EU) 2015/2366 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na 
vnitřním trhu, o změně směrnic 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o 
zrušení směrnice 2007/64/ES.  
 


