
 

 

 

 

Aktuální informace k realizaci projektů 

z grantového programu „Společně 2020“ v období COVID -19 

 

V souvislosti s aktuálním vývojem situace na území České republiky, je možné, že některé projekty 

nebude možné realizovat, tak jak bylo uvedeno v projektové žádosti. Níže uvádíme situace, které 

mohou nastat a také jejich možná řešení. V souvislosti s pandemií COVID–19 bude příjemcům 

finančního příspěvku umožněno podat Žádost o změnu projektu. 

 

 Projekt nelze realizovat v plánovaném termínu 

 

V případě, že nebude možné projekt realizovat v termínu dle původního plánu, můžete jej 

uskutečnit kdykoliv do 31. 12. 2020. Termín realizace projektu nelze přesunout na následující 

kalendářní rok. Např. letní akce může proběhnout na podzim. Je však nutné doložit všechny účetní 

doklady včetně zdanitelného plnění s datem nejpozději do 31. 12. 2020. Doklady s datem z roku 

2021 nebude možno uznat a dále jej proúčtovat.  

 

 Projekt nelze realizovat na plánovaný účel 

 

Pokud nelze projekt realizovat na plánovaný účel, zvažte, zda je možné využít finanční příspěvek 

na podporu jiných vašich aktivit a akcí obdobného charakteru. Např. nebudete – li moci realizovat 

sportovní akci, posuďte, zda byste mohli uplatnit částku na nákup sportovního náčiní, dresů apod. 

V tomto případě je vždy nutno podat žádost o změnu projektu. Formulář „Žádost o změnu 

projektu 2020“ naleznete na stránkách www.hyundai-motor.cz. Žádost o změnu projektu bude 

následně posouzena a v případě jejího schváleni, budete informováni o dalším postupu.  

 

 Z důvodu vyhlášení nouzového stavu nelze projekt vůbec realizovat 

 

Pokud nebudete schopni projekt vůbec realizovat, je třeba dohodnout se na ukončení Smlouvy o 

poskytnutí finančního příspěvku a nevyčerpaný finanční příspěvek vrátit v plné výši na 

bankovní účet společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  

 

 

Vyplněný formulář „Žádost o změnu projektu 2020“ mohou příjemci dotace zasílat nejpozději do 

31. 10. 2020 na e-mail: granty@hyundai-motor.cz. 

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte na jednom z níže uvedených kontaktů: 

Blanka Smékalová - telefonní číslo: 596 141 660 a e-mail: blanka.smekalova@hyundai-motor.cz  

Barbora Hermanová - telefonní číslo: 596 141 656  a e-mail: barbora.hermanova@hyundai-motor.cz 
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