
Pokyny pro vyplnění jednotlivých řádků s položkami ve Federální finanční 

zprávě  
Číslo 

fed. fin. 

zprávy 

Položka zprávy  Pokyny 

Informace na přední straně  

1  Federální orgán a organizační útvar, 

kterému je zpráva předkládána  

Uveďte název federálního orgánu – Department of State; U.S. 

Embassy Prague 

2  Federální grant nebo jiné identifikační číslo 

přidělené federálním orgánem 

Uveďte číslo grantu přidělené dotyčné dotaci federálním 

orgánem. 

3  Organizace příjemce Uveďte název a úplnou adresu organizace příjemce, včetně 

poštovního směrovacího čísla. 

4a  Číslo DUNS Uveďte číslo organizace příjemce podle Datového 

univerzálního číslovacího systému (DUNS). 

4b  EIN  Uveďte Identifikační číslo zaměstnavatele (EIN) organizace 
příjemce. 

5  Číslo účtu příjemce nebo identifikační číslo Uveďte číslo účtu nebo jakékoli jiné identifikační číslo 

přidělené příjemci v rámci dotace. 

6 Druh zprávy Označte příslušné okénko. 

7 Druh účetnictví (hotovost/časové rozlišení) Uveďte, zda bylo pro zaznamenávání transakcí souvisejících s 

dotací (dotacemi) a pro vypracování této federální finanční 

zprávy použito hotovostní nebo časově rozlišené účetnictví. 

Časově rozlišené účetnictví je výrazem pro účetnictví, ve 
kterém jsou výdaje zaznamenány v okamžiku, kdy vzniknou. 

V hotovostním účetnictví jsou výdaje zaznamenávány v 

okamžiku, kdy jsou zaplaceny. 

8 Doba projektu/grantu, od: (měsíc, den, rok) Uveďte období stanovené v dokumentu o udělení dotace, které 

je vymezeno začátkem a koncem federální dotace. 

9 Závěrečné datum vykazovaného období: 

(měsíc, den, rok) 

Uveďte datum, kterým končí vykazované období. 

10a Příjmy v hotovosti Uveďte celkovou částku skutečné hotovosti obdržené od 

federálního orgánu k datu konce vykazovaného období. 

10b Výdaje v hotovosti Uveďte celkovou částku výdajů (v hotovosti nebo v podobě 
šeků) z federálních finančních prostředků k datu konce 

vykazovaného období. Výdaje jsou součtem skutečných 

hotovostních úhrad přímých nákladů na zboží a služby, částky 

nepřímých výdajů vynaložených v souvislosti s dotací a částky 
hotovostních záloh a plateb zaplacených dílčím příjemcům a 

dodavatelům. 

10c Pokladní hotovost (řádek 10a minus řádek 

10b) 

Uveďte částku na řádku 10a minus řádek 10b. Tato částka 

představuje bezprostřední hotovostní potřeby. Pokud je v 

pokladně větší hotovost než na tři pracovní dny, federální 
orgán může požadovat vysvětlení. 

Na řádku 12, poznámky vysvětlující, proč bylo čerpání provedeno předčasně, nebo jiné zdůvodnění nadměrné hotovosti.  

10d Celková schválená částka federálních 

finančních prostředků 

Uveďte celkovou schválenou částku federálních finančních 

prostředků k datu konce vykazovaného období. 

10e Federální podíl na výdajích Uveďte částku výdajů z federálních finančních prostředků 

10f Federální podíl na neuhrazených závazcích Neuhrazené závazky jsou z hlediska hotovostního účtování 
závazky, které již vznikly, ale ještě nebyly uhrazeny. 



10g Celkový federální podíl Uveďte součet řádků 10e a 10f. 

10h Nevyužitý zůstatek federálních finančních 
prostředků 

Uveďte částku na řádku 10d minus řádek 10g. 

10i Celkový požadovaný podíl příjemce Uveďte celkový požadovaný podíl příjemce za vykazované 

období stanovené v řádku 9. 

10j Podíl příjemce na výdajích Uveďte  podíl příjemce na skutečných hotovostních výdajích 
nebo nákladech (snížených o jakékoli slevy, vrácené částky 

nebo jiné dobropisy), včetně plateb dílčím příjemcům a 

dodavatelům. 

10k Zbývající podíl příjemce, který má být 

poskytnut (řádek 10i minus řádek 10j) 

Uveďte částku z řádku 10i minus řádek 10j. Pokud bude podíl 

příjemce na řádku 10j větší než požadovaná odpovídající 
částka na řádku 10i, uveďte nulu. 

10l Celkové dosažené příjmy v rámci 
federálního programu 

Uveďte částku příjmů dosažených v rámci federálního 
programu. Neuvádějte zde žádný příjem získaný v rámci 

programu, který je započítán do částky, kterou příjemce 

přispěl na náklady a která je uvedena na řádku 10j. 

10m Příjmy získané v rámci programu, 

vynaložené v souladu s alternativou 
odečtení 

Uveďte částku příjmů získaných v rámci programu, která byla 

použita ke snížení federálního podílu na celkových nákladech 
projektu. 

10n Příjmy získané v rámci programu 

vynaložené v souladu s alternativou přičtení 

Uveďte částku příjmů získaných v rámci programu, která byla 

přičtena k finančním prostředkům vyčleněným na celkové 

náklady projekty a která byla vynaložena na úhradu dalších 

uznatelných výdajů. 

10o Nespotřebovaný příjem získaný v rámci 
programu 

Uveďte částku z řádku 10l minus řádek 10m nebo řádek 10n. 
Tato částka se rovná příjmům, které byly získány v rámci 

programu, avšak nebyly k datu konce vykazovaného období 

utraceny. 

11 Nepřímé výdaje: Vyplňte tyto údaje pouze pokud je to požadováno orgánem udělujícím finanční prostředky 

a v souladu s pokyny dotyčného orgánu. 

11a Druh sazby (sazeb) Uveďte, zda je sazba (jsou sazby) nepřímých nákladů 

prozatímní, předem určené, konečné nebo pevné. 

11b Sazba Uveďte sazbu (sazby) nepřímých nákladů, která byla v 

platnosti během vykazovaného období. 

11c Začátek období; konec období Uveďte datum začátku a datum konce platnosti dotyčné sazby 

(sazeb) 

11d Základ Uveďte částku základu, na který je sazby (sazby) aplikována. 

11e Účtovaná částka Uveďte částku nepřímých nákladů, která byla během 

stanoveného období naúčtována. (Vynásobte 11b krát 11d). 

11f Federální podíl  Uveďte federální podíl z částky na řádku 11e. 

11g Součty Uveďte součty pro sloupce 11d, 11e a 11f. 

12 Poznámky Uveďte jakákoli vysvětlení nebo další informace požadované 

federálním dotujícím orgánem, včetně komentáře k nadměrné 
hotovosti uvedené v řádku 10c. 

13a Jméno a funkce oprávněného potvrzujícího  
pracovníka, napsané na psacím stroji nebo 

vytisknuté 

Uveďte jméno a funkci oprávněného potvrzujícího  pracovníka 

13b Podpis oprávněného potvrzujícího  

pracovníka 

Zde se musí podepsat oprávněný potvrzující pracovník. 

13c Telefon (oblastní předvolba, číslo a linka) Uveďte telefonní číslo (včetně oblastní předvolby a linky) 

osoby uvedené na řádku 13a. 



13d E-mailová adresa Uveďte e-mailovou adresu jedince uvedeného na řádku 13a. 

13e Datum podání zprávy  (měsíc, den, rok) Uveďte datum, kdy byla federální finanční zpráva podána 

federálnímu orgánu, za použití formátu měsíc, den, rok. 

14 Pouze pro účely federálního orgánu Tato kolonka je vyhrazena pro účely federálního orgánu. 

 


