METODICKÝ POKYN
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
PRO ZÍSKÁVÁNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH

I. Obecné zásady
1. Akademie věd České republiky (dále jen „Akademie věd ČR“ nebo „poskytovatel“) podle
článku 3 odst. 4 Stanov Akademie věd ČR podporuje činnost oborových vědeckých
společností sdružených v Radě vědeckých společností České republiky (dále jen „RVS“).
Tuto podporu uskutečňuje také poskytováním neinvestičních dotací těmto vědeckým
společnostem.
2. Dotace mohou být poskytovány vědeckým společnostem podle § 7 odst. 1 písm. e)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová
pravidla“). Vědecké společnosti s nimi hospodaří v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s rozpočtovými pravidly, a dalšími dotčenými právními předpisy, a navíc se jako
příjemci dotace přiměřeně řídí zásadami obsaženými v usnesení vlády ČR ze dne 1. února
2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění
(dále jen „Zásady vlády pro poskytování dotací“).
3. Tento metodický pokyn je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, vychází ze
Zásad vlády pro poskytování dotací a navazuje na zkušenosti z minulého období. Může
být průběžně doplňován nebo upravován v souladu se změnami souvisejících právních
předpisů. Tyto změny však nemají vliv na podmínky u již poskytnutých dotací.
4. V případě, že vědecká společnost vede jednoduché účetnictví a v metodickém pokynu
nebo v jeho přílohách je uveden pojem „náklad“, jedná se o výdaj.
5. Finanční prostředky jsou vědeckým společnostem poskytovány formou rozhodnutí (jde
o jednostranný právní akt) Akademie věd ČR na základě ust. § 14 odst. 4 rozpočtových
pravidel o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na příslušný kalendářní
rok (dále jen „Rozhodnutí“), ve kterém Akademie věd ČR, jakožto poskytovatel dotace,
stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace vědecké společnosti. Akademie věd ČR
může v Rozhodnutí vyčlenit z podmínek, které v něm příjemci dotace ukládá, podmínky
méně závažné nebo uvést, která nesplnění podmínek uložených podle předmětného
ustanovení jsou méně závažná (podle ust. § 14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel).
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II. Postup při poskytování dotací
1. Vědecká společnost požádá na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu (viz § 14j rozpočtových pravidel) o dotaci písemnou formou na
formulářích uvedených v příloze tohoto Metodického pokynu.
2. V případě, že se jedná o žádost o dotaci na konkrétní projekt, vyplní a předloží „Žádost
o finanční dotaci ze státního rozpočtu ČR vědeckým společnostem“, která je přílohou
č. 1. Na každý projekt je třeba vypracovat samostatnou žádost (pro zjednodušení je
vhodné tematicky příbuzné činnosti sloučit do jednoho projektu), která musí být
podepsána řešitelem projektu a statutárním zástupcem vědecké společnosti.
3. V případě, že se jedná o žádost o dotaci na úhradu členských příspěvků vědecké
společnosti v mezinárodních organizacích a je splněna podmínka, že se nejedná
o mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, realizovanou na základě
mezinárodních smluv, včetně spolupráce realizované na základě právních aktů vydaných
k jejich provedení, vyplní a předloží „Žádost o poskytnutí dotace na úhradu členských
příspěvků vědecké společnosti v mezinárodních organizacích“, která je přílohou č. 4.
4. K „Žádosti o poskytnutí dotace na úhradu členských příspěvků vědecké společnosti
v mezinárodních organizacích“ se přikládá kopie „Žádosti o finanční dotaci ze státního
rozpočtu ČR vědeckým společnostem“, pokud byla tato žádost v daném roce předložena
Akademii věd ČR. V ostatních případech uvede vědecká společnost v samostatné příloze
údaje v rozsahu a struktuře bodů A15 až A20 a bodů C19 a C21 až C26 stanovené pro
přílohu č. 1 Metodického pokynu. Tuto přílohu označí „Doplňující údaje podle
Metodického pokynu“.
5. Podmínkou pro poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok zejména je, že žadatel
podle posouzení Akademie věd ČR správně, včas a úplně vyúčtuje dotace poskytnuté
v předchozím roce, provede s poskytovatelem finanční vypořádání dle § 14 odst. 11
rozpočtových pravidel a vrátí do státního rozpočtu prostřednictvím poskytovatele
finanční prostředky, které nebyly vyčerpány.
6. Akademie věd ČR zhodnotí vědeckou úroveň a společenskou prospěšnost projektu
s ohledem na hlavní cíle a oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím, formální správnost podkladů, ověří právní osobnost žadatele a splnění
podmínek pro poskytnutí dotace.
7. Akademie věd ČR posoudí předloženou žádost o dotaci a vydá Rozhodnutí v souladu
s ustanovením § 14m rozpočtových pravidel. Rozhodnutí bude vyhotoveno ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží vědecká společnost. Nedílnou součástí Rozhodnutí
jsou „Podmínky použití dotace ze státního rozpočtu ČR“ uvedené v části III. tohoto
Metodického pokynu.
8. Akademie věd ČR při stanovení výše dotace na projekt zvažuje, zda se jedná
o odůvodnitelný případ, aby dotace byla poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů
na projekt uvedený v žádosti nebo zda částka dotace je opodstatněná pouze do výše
70 % těchto nákladů.
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9. V případě dotace, která se týká podpory činností vědecké společnosti v rámci jejích
aktivit prostřednictvím mezinárodních organizací a jedná se o požadavek na dotaci ve
výši členského příspěvku, může Akademie věd ČR v odůvodněných případech
rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 %.
10. Akademie věd ČR sleduje a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost použití
dotace vědeckými společnostmi. Vědecká společnost předkládá úplné a formálně
správně vyhotovené finanční vypořádání dotace ve lhůtě 30 dnů od ukončení projektu.
III. Podmínky pro použití dotace ze státního rozpočtu ČR vědeckým
společnostem (příloha k Rozhodnutí)

1. Vědecká společnost (dále jen „příjemce“) je povinna splnit povinnosti stanovené
příjemcům dotací ze státního rozpočtu rozpočtovými pravidly a dalšími dotčenými
právními předpisy a splnit veškeré další podmínky použití dotací příjemcem stanovené
Rozhodnutím a touto přílohou.
2. Příjemce je povinen se přiměřeně řídit Zásadami vlády pro poskytování dotací a dodržet
podmínky stanovené Akademií věd ČR, jakožto poskytovatelem, v Rozhodnutí. Dotace je
poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí.
3. V případě dotace, která není poskytnuta ve výši 100 % celkových nákladů na projekt
uvedený v žádosti, musí příjemce zbývající část nákladů uhradit z jiných zdrojů a tuto
skutečnost musí doložit ve vyúčtování podle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 5.
4. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, prostředků
evropských fondů a dalších zdrojů. Pokud příjemce sníží celkový rozpočet projektu, vrátí
při vypořádání s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem
nepoužité prostředky ve výši původního procentuálního podílu poskytnuté dotace vůči
celkovým nákladům na projekt uvedený v žádosti. Pokud je projekt spolufinancován
kromě dotací od poskytovatele také dotacemi z dalších státních zdrojů, nesmí souběh
těchto zdrojů překročit 70 % nákladů na projekt. Duplicita úhrady stejných nákladů na
projekt z různých zdrojů včetně zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena.
5. Dotace je poskytována jen na úhradu nákladů na realizovaný projekt, jejichž potřebnost
a výše je nezpochybnitelná z důvodu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk a nesmí být z dotace ani fakticky realizován.
6. Dotace může být poskytnuta na úhradu osobních nákladů spojených s realizací
schváleného projektu, tj. mzdových nákladů, ostatních plateb za provedenou práci
a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, jakož i provozních nákladů,
spojených s realizací schváleného projektu, nemateriálních nákladů (služby)
a materiálních nákladů. Konkrétní výše dotace na mzdy se může stanovit s přihlédnutím
k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je
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aplikováno nařízení vlády č. 546/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Z dotace lze hradit pouze náklady uvedené v Rozhodnutí, které prokazatelně vznikly od
1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace přiznána. Dotace lze využít i na výdaje,
které byly uskutečněny před datem vydání Rozhodnutí a které prokazatelně souvisí
s účelem dotace vymezeným tímto Rozhodnutím.
8. Pokud žadatel nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, je daň
z přidané hodnoty jejím způsobilým výdajem a jako osoba, která náklady na daň
z přidané hodnoty nese výlučně a konečně, může tuto daň z dotace uhradit.
9. Příjemce nesmí z prostředků dotace financovat jiné fyzické nebo právnické osoby
s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného
projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.
10. Dojde-li po termínu předložení žádosti o dotaci nebo v průběhu období, na které byla
dotace poskytnuta, ke změně některého identifikačního údaje uvedeného v předložené
žádosti, je příjemce povinen oznámit to poskytovateli do 14 dnů od této změny.
11. Pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku, příjemce je povinen
provést zúčtování dotace ke dni ukončení projektu a předložit je poskytovateli do 30 dnů
na formuláři v příloze č. 2. Ve stejné lhůtě je povinen nevyčerpané finanční prostředky
vrátit poskytovateli. V případě nedodržení se na příjemce vztahují sankce podle
příslušných platných právních předpisů a nebude mu poskytnuta dotace na nastupující
rozpočtový rok.
12. Dotaci na úhradu nákladů schváleného projektu spojených se zahraničními cestami lze
poskytnout pouze v odůvodněných případech, pokud jsou součástí programů
vyhlašovaných ústředním orgánem.
13. Příjemce je povinen vydat a předložit do 30. června následujícího roku poskytovateli
roční zprávu o činnosti za rozpočtové období, v němž mu byla poskytnuta dotace.
Informace uvedené ve vyúčtování podle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 5 poskytovatel
využívá k vyhodnocení hospodaření příjemce a ve vlastní roční zprávě o činnosti.
14. Příjemce je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním
rozpočtem.
15. Příjemce je povinen předložit každoročně do 31. ledna Akademii věd ČR finanční
vypořádání dotace v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady
a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
anebo Národním fondem. Akademie věd ČR stanoví rozsah údajů a termín pro jejich
předložení.
16. Příjemce je povinen ve vyúčtování podle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 5 uvádět také údaje
o použití finančních prostředků z jiných zdrojů.
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17. Příjemce je povinen používat dotace ze státního rozpočtu hospodárně a účelně, vést
účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
18. Příjemce, který vede podvojné účetnictví, vytváří v rámci účtového rozvrhu analytické
účty pro účetní případy týkající se dotace od poskytovatele a účtuje na těchto účtech
o všech příslušných účetních případech. Příjemce, který vede jednoduché účetnictví,
člení údaje v peněžním deníku tak, aby bylo zjistitelné, které příjmy a výdaje se týkají
dotace od poskytovatele.
19. Použije-li příjemce prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou
zakázkou podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, musí postupovat v souladu s tímto zákonem.
20. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli kontrolu hospodaření s přidělenými
finančními prostředky. Kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládaní sankcí za porušení
rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými právními předpisy. Příjemce je také
povinen doplnit údaje do Přehledu o nákladech (výdajích) na projekt (viz příloha č. 3)
jako podklad pro podrobnější přehled o hospodaření s dotací a předat je poskytovateli
ve stanovené lhůtě, pokud ho o to poskytovatel písemně požádá.
21. Příjemce souhlasí se zveřejněním údajů v rámci informačního systému Centrální
evidence dotací z rozpočtu (CEDR) vedeného Ministerstvem financí ČR.
22. Na dotaci není právní nárok.
23. Nespotřebované finanční prostředky z dotace nelze převádět na další kalendářní rok
a musí být vráceny dle pokynů Akademie věd ČR do státního rozpočtu.
24. V případě, že vědecká společnost nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování podle
přílohy č. 2 nebo přílohy č. 5 a neodvede prostřednictvím poskytovatele nevyčerpané
prostředky dotace do státního rozpočtu, nebude jí na následující rozpočtový rok
poskytnuta dotace.
IV. Metodické poznámky a upozornění
1. Ve vyúčtování podle přílohy č. 2 je třeba uvést stejný název projektu jako v žádosti a také
další údaje, které jsou doplňovány do tohoto vyúčtování v souladu se žádostí, nesmí být
změněny.
2. Pro každý projekt musí vědecká společnost podat zvláštní žádost o dotaci a zvlášť ji také
musí vyúčtovat (pro zjednodušení se doporučuje tematicky příbuzné činnosti sloučit do
jednoho projektu).
3. Je třeba přesně dodržovat ustanovení uvedená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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4. Z dotace nelze hradit běžné provozní náklady sekretariátu vědecké společnosti (např.
paušální poplatek za telefon apod.). Jsou-li pro projekt využity např. kancelářské potřeby,
hrazeny telefonické hovory atd., uvádí se ve vyúčtování projektu a dotace pouze
poměrná část z těchto celkových nákladů, resp. pouze jen ta část výdajů, která
bezprostředně souvisí s realizací projektu. Zároveň musí všechny účetní doklady
obsahovat údaj nebo odkaz na účetní záznam, jakým způsobem byla stanovena poměrná
část účtovaného nákladu, resp. výdaje, aby se týkala pouze projektu.
5. Dojde-li v průběhu roku ke změně, která vyžaduje změnu skladby naplánované dotace,
přesun části dotace na jiný projekt téže společnosti nebo mezi společnostmi, musí
předseda vědecké společnosti písemně požádat Akademii věd ČR o provedení změny.

V. Závěrečná ustanovení
Tento Metodický pokyn byl schválen Akademickou radou Akademie věd ČR dne 13.
února 2018 a je závazný pro poskytování dotací počínaje rozpočtovým obdobím roku
2018.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Formulář žádosti o finanční dotaci ze státního rozpočtu ČR vědeckým společnostem
Vyúčtování projektu a dotace
Přehled o nákladech (výdajích) na projekt
Formulář žádosti o poskytnutí dotace na úhradu členských příspěvků vědecké
společnosti v mezinárodních organizacích
5. Vyúčtování dotace na úhradu členských příspěvků vědecké společnosti
v mezinárodních organizacích

Příloha č. 1
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Žádost o finanční dotaci ze státního rozpočtu ČR
vědeckým společnostem pro
rok:
Poskytovatel: Akademie věd ČR
A.

Evidenční číslo:

Žadatel (vědecká společnost)

Název společnosti
A1
IČO

Právní forma

DIČ

Spisová značka vedená u

A2
A3
A4
Kontaktní adresa vědecké společnosti
A5
Ulice
Č. p.
A6
A7
Místo
PSČ
A8
A9
Telefon
Fax
Bankovní spojení (č. účtu)
A10
A11
A12
E-mail
Webová stránka
A13
A14
Počet
Výše zákl. čl. příspěvku
členů
(Kč)
Počet zaměstnanců
Počet dobrovolníků
A15
A16
A17
A18
Charakteristika žadatele o dotaci s ohledem na jeho aktivity
Působnost žadatele
A19
A20
Statutární zástupce a jeho kontaktní údaje
Tituly
Jméno
A21
A22
Telefon
Fax
A25
A26
Kontaktní adresa statutárního zástupce
A28
Ulice
A29
Místo
A31

B.

Příjmení
A23
E-mail
A27

Vědecká hodnost
A24

Č. p.
A30
PSČ
A32

Základní údaje o projektu

Název projektu
B1
Řešitel projektu a jeho kontaktní údaje
Tituly
Jméno
B2
B3
Kontaktní adresa řešitele projektu
B6
Ulice
B7
Místo

Příjmení
B4

Vědecká hodnost
B5

Č. p.
B8
PSČ

B9

B10

7

Telefon
B11

Fax
B12

E-mail
B13
Termín ukončení
projektu

Termín zahájení projektu
B14
B15
Kategorie projektu
B16
Cíl projektu
B17
Základní ideu a stručný obsah projektu uveďte v příloze č. 1 – viz pokyny pro vyplnění.

C.

Finanční údaje o projektu

Předpokládané celkové náklady na řešení projektu v tis. Kč
materiál, drobný hmotný majetek
služby
osobní náklady (mzdy, OON, zákonné odvody)
jiné
Celkem
Náklady na řešení projektu z dotace v tis. Kč

C1
C2
C3
C4
C5

materiál, drobný hmotný majetek
služby
osobní náklady (mzdy, OON, zákonné odvody)
jiné
Celkem

C6
C7
C8
C9
C10

Další předpokládané zdroje financování projektu
Státní rozpočet (ústřední orgán)
C11
Rozpočty územních samosprávných celků
C13
Ostatní zdroje (podnikatelská sféra, neziskové organizace, zahraniční)
C15
C17

Částka v tis. Kč
C12
Částka v tis. Kč
C14
Částka v tis. Kč
C16
C18

Podíl celkové podpory ze státního rozpočtu v %

Dotace požadovaná od Akademie věd ČR (v tis. Kč)

C19

C20

Byl tento projekt dotován z veřejných prostředků v minulém roce?
Výše dotace v
tis. Kč

Kým?
C21
C23

C22
C24

C25

C26

Identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (viz § 14 odst. 3 písm. g) zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech):
Statutární zástupce žadatele podpisem potvrzuje, že předmětnou žádost o dotaci schválil a doporučuje
ji ke schválení Akademii věd ČR.

Datum:

Podpis řešitele:

Podpis statutárního zástupce a razítko:

Příloha č. 2
Vyúčtování projektu a dotace
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I. Vyúčtování projektu
Název vědecké společnosti:

Název projektu:

Realizátor (řešitel) projektu (adresa, telefon):

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Datum ukončení projektu:
Skutečné náklady (výdaje) na projekt
celkem:
Popis údaje

Předpokládaná
výše zdroje 2)
Kč
% 3)

Skutečná výše
zdroje (%)
Kč
% 4)

Zdůvodnění změny výše

Poskytnutá dotace 1)
Vyčerpaná dotace
Rozdíl
Podíl dalších
státních zdrojů
Podíl jiných zdrojů
1) výše dotace, která je uvedena v Rozhodnutí
2) předpokládané výše zdroje jsou údaje uvedené v žádosti o finanční dotaci, která byla zaslána Akademii věd ČR, v části C
(kromě výše poskytnuté dotace)
3) procentní údaj je zjišťován k celkovým plánovaným nákladům (výdajům), které jsou uvedeny v řádku C5 žádosti
4) procentní údaj je zjišťován k celkovým skutečným nákladům (výdajům), zjištěných z účetnictví

II. Vyúčtování dotace
Druh nákladu (výdaje)
hrazeného z dotace

Předpokládané 1)
(Kč)

Skutečné 2)
(Kč)
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Rozdíl
(Kč)

materiál, drobný hmotný
majetek
služby
osobní náklady (mzdy,
OON, zákonné odvody
jiné
Celkem
1) předpokládané výše jednotlivých druhů nákladů (výdajů) jsou údaje uvedené v žádosti o finanční dotaci, která byla zaslána
Akademii věd ČR, v části C (C6 až C10)
2) skutečné náklady (výdaje) jsou zjištěny z účetnictví

III. Vypořádání dotace a prohlášení
K vrácení AV ČR zbylo
Převedeno z účtu číslo
Dne

Kč

Účet Akademie věd ČR číslo 6015-1322-001/0710
Prohlášení
Ano/ne
Projekt nevykázal žádný
zisk
Byla provedena
inventarizace a nebyly
zjištěny inventarizační
rozdíly, které souvisí
s dotací
Byly naplněny cíle
projektu

Popis 1)

1) v popisu se doplňují informace pouze v případě, že v předchozím sloupci je uvedeno „ne“

IV. Potvrzení správnosti údajů
Potvrzení správnosti všech výše uvedených údajů:
Jméno a příjmení statutárního zástupce:
Dne:
Podpis a razítko

Příloha č. 3
číslo strany ……….
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počet stran celkem …………
Přehled o nákladech (výdajích) na projekt
Označení
Číslo
položky*) účetního
Obsah účetního případu a jeho
dokladu**)
účastníci***)

Hrazeno
z dotace
AV ČR (Kč)

Hrazeno
z vlastních nebo
jiných zdrojů
(Kč)

Výdaje projektu celkem
*) Příjemce, který vede podvojné účetnictví, postupně uvádí jednotlivé účetní případy, a to v souladu s platným Uspořádáním
a označováním položek výkazu zisku a ztráty. Vždy se uvádí v řádku „mezisoučet“ souhrn nákladů uváděných v dané položce
výkazu. Příjemce, který vede jednoduché účetnictví, postupně uvádí jednotlivé účetní případy z peněžního deníku, a uvádí zde
číslo položky,
**) označení účetního dokladu podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví;
***) údaj podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o účetnictví. Pro označení druhé strany lze uvádět také číselný kód, pokud je přiložen
jejich přehled s uvedením těchto kódů.

Datum, razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 4

Žádost
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o poskytnutí dotace na úhradu členských příspěvků vědecké společnosti
v mezinárodních organizacích
Rok:
Evidenční číslo:

Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1

Poskytovatel dotace:
Účel dotace
Zdůvodnění potřebnosti
členství v mezinárodních
organizacích pro činnost
vědecké společnosti
Požadovaná částka a měna
členského příspěvku
Stanovený přepočítací kurz
v Kč

Podpora činností vědecké společnosti v rámci jejích aktivit
prostřednictvím mezinárodních organizací

Požadovaná částka v Kč
Žadatel o dotaci
Název vědecké společnosti
IČO
Číslo registrace
Adresa
Statutární zástupce
Č. účtu žadatele
Platba členského příspěvku do mezinárodní organizace
Název organizace
Zkratka organizace
Adresa organizace
Identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (viz § 14 odst. 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech):
Povinné přílohy:
 faktura od mezinárodní organizace, příp. jiný doklad prokazující výši závazku,
 doklad o členství v mezinárodních organizacích,
 příloha podle čl. II. bod 4 Metodického pokynu.

Podpis statutárního zástupce a razítko:

Datum

Příloha č. 5
Vyúčtování dotace na úhradu členských příspěvků vědecké společnosti
v mezinárodních organizacích
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I. Základní údaje
Název vědecké společnosti:

Popis přínosu vědecké společnosti z členství v mezinárodní organizaci (včetně ocenitelných benefitů,
které vědecká společnost z členství v mezinárodní organizaci získala):

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Popis údaje

Předpokládaná
výše zdroje
Kč
%

Skutečná výše
zdroje (%)
Kč
%

Zdůvodnění změny výše

Poskytnutá dotace
Vyčerpaná dotace
Rozdíl
Podíl dalších
státních zdrojů
Podíl jiných zdrojů

II. Vyúčtování dotace
Údaje o provedení platby členského
příspěvku a benefitech
Číslo účtu, z kterého byl členský příspěvek
hrazen
Měna, v které byl členský příspěvek hrazen
Výše úhrady v cizí měně
Výše úhrady v Kč
Identifikace příjemce platby (členského
příspěvku)

III. Vypořádání dotace a prohlášení
K vrácení AV ČR zbylo
Převedeno z účtu číslo
Dne

Kč

Účet Akademie věd ČR číslo 6015-1322-001/0710
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IV. Potvrzení správnosti údajů
Potvrzení správnosti všech výše uvedených údajů:
Jméno a příjmení statutárního zástupce:
Dne:
Podpis a razítko
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