
 

 

20. 1. 2016 

v. 1.0 

 

Uživatelská příručka  

IS KP14+ 

 

Žádost o platbu 

 

Operační program 

 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Programové období 2014 – 2020 

  



1 

 

Obsah 
1. Úvod ................................................................................................................................................ 2 

2. Žádost o platbu (ŽoP) ...................................................................................................................... 3 

2.1.1. Založení průběžné žádosti o platbu v IS KP14+ ................................................................. 3 

2.1.2. Administrace žádosti o platbu v IS KP14+ ......................................................................... 4 

2.1.2.1. Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD-1 Účetní/daňové doklady ................. 7 

2.1.2.2. Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD-2 Lidské zdroje ................................ 9 

2.1.2.3. Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD-3 Cestovní náhrady ........................ 11 

2.1.2.4. Evidence příjmů na soupisce dokladů ........................................................................... 12 

2.1.2.5. Dokumenty a čestná prohlášení ..................................................................................... 13 

2.1.2.6. Vyplnění žádosti o platbu .............................................................................................. 15 

 

  



2 

 

1. ÚVOD 

Příručka si klade za cíl seznámit uživatele na straně příjemce s vyplněním, finalizací a podáním průběžné 

žádosti o platbu ve fázi realizace projektu. Byla sestavena na základě podkladu zpracovaného 

Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Pro korektní práci na formuláři žádosti o platbu je nutné dodržovat HW a SW požadavky. Formulář 

žádosti o platbu je podepisován prostřednictvím platného elektronického podpisu.  

Administrace žádosti o platbu má vazbu na následující finanční datové oblasti žádosti 

o podporu/projektu:  

 rozpočet projektu,  

 poměry financování projektu určující procentní zastoupení jednotlivých zdrojů financování, 

 přehled zdrojů financování, evidující absolutní částky jednotlivých financujících zdrojů,  

 přehled zdrojů financování, rozpad na specifické cíle a kategorie regionů,  

 finanční plán projektu. 

 

Spolu s průběžnou žádostí o platbu předkládá příjemce také zprávu o realizaci projektu (ZoR). 

K tomu, aby uživatel v IS KP14+ mohl založit zprávu o realizaci projektu, je nutné založit 

harmonogram zpráv o realizaci v CSSF14+ ze strany ŘO. 

Nejprve je třeba podepsat žádost o platbu a až následně se podepisuje Zpráva o realizaci 

projektu. 

Po elektronickém podpisu Žádosti o platbu příjemcem (a Zprávy o realizaci projektu) v IS KP14+ je 

žádost o platbu předána do CSSF14+, kde je jí přiřazen stav „Zaregistrovaná“ a registrační číslo.  

Postup pro založení a vyplnění ZoR naleznete v příslušné příručce. 
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2. ŽÁDOST O PLATBU (ŽOP) 

2.1.1. Založení průběžné žádosti o platbu v IS KP14+ 

Podmínkou založení žádosti o platbu v MS2014+ je, aby projekt byl ve stavu „Projekt s právním 

aktem o poskytnutí/převodu podpory“. Po přepnutí projektu do uvedeného stavu se příjemci podpory 

v IS KP14+ zobrazí formuláře zjednodušené Žádosti o platbu a formuláře Soupisky dokladů. 

 

 

Průběžnou žádost o platbu založíte po přihlášení do svého účtu 

žadatele v IS KP14+ kliknutím na „Žádost o platbu“ v menu na 

levé straně. 

 

 

 

Následně klikněte na volbu „Vytvořit novou“: 

 

 

 

Zobrazí se řádek s nově založenou žádostí o platbu (ve stavu Rozpracovaná), kterou otevřete dvojitým 

pokliknutím: 
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Nyní máte v menu nalevo k dispozici záložky žádosti o platbu. 

Je třeba vyplnit jednotlivé položky prokazovaných způsobilých výdajů, 

případně nezpůsobilých výdajů do jednotlivých záznamů soupisky dokladů.  

Soupiska dokladů obsahuje následující záložky:  

 Souhrnná soupiska  

 SD-1 Účetní/daňové doklady  

 SD-2 Lidské zdroje  

 SD-3 Cestovní náhrady  

 Soupiska příjmů (záložka pro evidenci jiných peněžních příjmů) 

 Nezpůsobilé výdaje ( doklady se nepředkládají) 

2.1.2. Administrace žádosti o platbu v IS KP14+ 

 

Na žádosti o platbu otevřete záložku Identifikační údaje a z číselníku 

vyberte Název účtu příjemce. Uložte. 

Na tuto záložku se přebírají údaje, které jsou vyplněny na žádosti 

o podporu, po výběru názvu účtu se automaticky vyplní ostatní údaje.  
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Velmi důležitým krokem je založení hlavičky na Souhrnné 

soupisce. 

Založením hlavičky se následně zpřístupní pole pro editaci na 

dalších záložkách soupisky dokladů. 

 

 

 

 

 

 

Vyplňte pole „Evidenční číslo/označení soupisky“. 

Dále se na záložce souhrnné soupisky zadávají prokazované výdaje stanovené sazbou či paušálem. 

Jedná se např. o položku nepřímé náklady v rozpočtu, jejíž výše je odvozena procentním vymezením 

z jiné rozpočtové položky a pro nepřímé náklady platí, že k nim příjemce nedokládá žádné doklady, 

nejsou tedy k této rozpočtové položce k dispozici žádné záznamy na záložkách soupisky dokladů SD-

1, SD-2 a SD-3. 

Nezapomeňte uložit. 
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Po založení hlavičky souhrnné soupisky můžete přistoupit k vyplňování jednotlivých záložek soupisky 

dokladů. 
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2.1.2.1. Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD-1 Účetní/daňové doklady 

V této fázi jsou záznamy prázdné, protože ještě nebyly vyplněny údaje o jednotlivých účetních 

dokladech. 

 

Na této záložce se zadávají údaje k jednotlivým účetním dokladům, které jsou součástí žádosti 

o platbu, tyto účetní doklady lze také nahrát jako přílohu.  

Vyplňují se údaje o účetním dokladu, pokud má daný účetní doklad vazbu na výběrové řízení, je 

povinným údajem i číslo výběrového řízení. Pokud doklad vazbu na VŘ nemá, zaškrtněte checkbox 

„VŘ nerelevantní“. 

Údaje jsou vyplňovány ručně, položka „Zkrácený název subjektu“ (příjemce/partnera) se vybírá 

z číselníku, výběrem z číselníku se také plní datové pole „Položka v rozpočtu projektu“. 
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Po doplnění všech údajů je třeba záznam uložit. Po uložení záznamu se automaticky doplní:  

 údaj, zda se jedná o investiční, či neinvestiční výdaj (podle označení dané položky v rozpočtu 

projektu), Celková částka uvedená v dokladu  

 prokazované způsobilé výdaje. 

 

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že daný účetní doklad může obsahovat způsobilé i nezpůsobilé výdaje, kromě 

celkové částky uvedené na dokladu je třeba vyplnit také „Částku bez DPH připadající na prokazované 

způsobilé výdaje“ a „Částku DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje“.  

 

Tlačítkem „Připojit“ lze nahrát příslušný účetní doklad.  

 

Nezapomeňte uložit. 
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Další doklad založíte pomocí tlačítka „Nový záznam“. 

 
 

2.1.2.2. Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD-2 Lidské zdroje 

 
 
 
Mzdové náklady se vyplňují na záložku SD-2 Lidské zdroje. Ta se 

vyplňuje obdobně jako SD-1. 
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Pokyny k vyplnění polí:  
 

 Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách:  

- musí odpovídat úvazku  

- odpracováno + svátek + dovolená + nemoc  

- musí se shodovat s údajem z výkazu práce, pokud je používán 

 Počet odpracovaných hodin na projektu:  

-  musí se shodovat s údajem z výkazu práce, pokud je používán  

-  včetně hodin připadajících na dovolenou či nemoc  

 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele  

 Jiné výdaje (neodvádí se z nich odvody) – např. příspěvek do FKSP  

 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele – v adekvátní výši k počtu 

odpracovaných hodin na projektu  

 

Po zadání údajů je nutné záznam uložit, automaticky se doplní:  

o Hodinovou mzdu/plat (hodinová mzda na 12 desetinných míst – pro účely MPSV, 

rovněž se vyplní automaticky) 

o Mzdový/platový výdaj  

o Prokazované způsobilé osobní výdaje. 
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K zadanému záznamu lze nahrát příslušný doklad pomocí tlačítka „Připojit“ ve spodní části: 

 

Po zadání veškerých údajů a příloh nezapomeňte uložit! 

 

2.1.2.3. Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD-3 Cestovní náhrady 

 

Cestovní náhrady se zadávají na záložku SD-3 Cestovní náhrady: 
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Po vyplnění údajů je nutné záznam uložit, k zadanému záznamu lze připojit související doklad. 

2.1.2.4. Evidence příjmů na soupisce dokladů 

Pokud jsou součástí prokazovaných způsobilých výdajů související jiné peněžní příjmy (= čisté jiné 

peněžní příjmy), je třeba je uvést na záložce soupisky dokladů s označením „Soupiska příjmů“. Zde 

se uvádějí jiné peněžní příjmy skutečně dosažené bez ohledu na to, jakou výši jiných peněžních příjmů 

případně žadatel uvedl v žádosti o podporu. 
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2.1.2.5. Dokumenty a čestná prohlášení 

 

Poté, co uživatel vyplní veškeré doklady na příslušné záložky soupisky 

dokladů, na záložce Dokumenty přiloží přílohy, které požaduje ŘO. 
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Na záložce Čestná prohlášení se vyplní požadovaná čestná prohlášení 

zaškrtnutím checkboxu u souhlasu s ČP. 
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2.1.2.6. Vyplnění žádosti o platbu 

Nyní přejděte opět na záložku Souhrnná soupiska a použijte tlačítko „Naplnit data z dokladů 

soupisky“: 
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Načtení dat na souhrnnou soupisku: 

 

Na souhrnné soupisce se sečítají částky požadovaných způsobilých výdajů z jednotlivých záložek SD-

1, SD-2, SD-3, dále se zde evidují jiné peněžní příjmy zadané na Soupisce příjmů. 

 

Rovněž se zde ručně doplňují prokazované další výdaje stanovené sazbou/paušálem, které jsou 

přičteny k prokazovaným způsobilým výdajům přímým.1 
 

 

Po provedené kontrole souhrnné soupisky vstupte na záložku 

Žádost o platbu a použijte tlačítko „Naplnit data ze soupisky“.  

Automaticky jsou naplněna datová pole v spodní části: 

                                                      
1 Prokazované způsobilé výdaje přímé – způsobilé výdaje, k nimž je v soupisce dokladů vytvořen konkrétní záznam 

s doloženým dokladem. 
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Význam a plnění jednotlivých datových položek: 

 

 Způsobilé výdaje – celkové způsobilé výdaje předkládané v žádosti o platbu, zahrnují jak 

přímé způsobilé výdaje, které jsou uváděny v dokladech na jednotlivých záložkách soupisky 

dokladů, tak nepřímé výdaje, které jsou na souhrnnou soupisku doplňovány uživatelem ručně. 

Dále se člení na investiční a neinvestiční část.  

 

 Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje – jedná se o čisté jiné peněžní příjmy, 

které jsou primárně zadány na záložku soupisky dokladů Příjmy a následně zobrazeny i na 

souhrnné soupisce dokladů.  

 

 Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy – od celkových způsobilých výdajů 

jsou odečteny čisté jiné peněžní příjmy, tj. rozdíl předchozích dvou položek. V případě, že 

projekt negeneruje příjmy, jedná se prokazované způsobilé výdaje celkem.  

 

 Způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů – prokazované 

způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy, hrazené z vlastního zdroje příjemce. 

V případě, že projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje připadající 

na vlastní podíl příjemce. Částka je zjišťována z celkových způsobilých výdajů očištěných 

o jiné peněžní příjmy vynásobením procentním zastoupením vlastního podílu na zdrojích 

financování projektu.  

 

 Způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů – prokazované 

způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů - celkem. V případě, že 

projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje z dotačních zdrojů 

celkem. Dále se člení na investiční a neinvestiční část. Částka je zjišťována z celkových 
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způsobilých výdajů očištěných o jiné peněžní příjmy (v rozlišení na INV a NEINV) se 

zohledněním procentního podílu podpory na zdrojích financování projektu z poměrů 

financování evidovaných na projektu). 

 

 Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61 - automatický výpočet za využití 

úměry příjmy dle čl. 61 na projektu/CZV na projektu a CZV na žádosti o platbu. Tj. v případě 

příjmů dle čl. 61 se tyto příjmy nevykazují na soupisce dokladů, ale jejich adekvátní část se 

přebírá z částek příjmů dle čl. 61 evidovaných na projektu (přehled zdrojů financování) 

automaticky na žádost o platbu.  

 

 Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate - prokazované 

způsobilé výdaje očištěné o příjmy. Dále se člení na investiční a neinvestiční část. V případě, 

že projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje celkem. Automaticky 

rozdílem "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů - 

investiční" - "Příjmy dle čl. 61". Pokud je rozdíl záporný, tak 0 a zbytek odečíst od 

"Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů - 

neinvestiční".  

 

 Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate z nedotačních 

zdrojů - prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy připadající na vlastní podíl příjemce. 

V případě, že projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje připadající 

na vlastní podíl příjemce. Automaticky ze Způsobilých výdajů připadajících na finanční 

mezeru/očištěné o flat rate vynásobením procentním podílem vlastního zdroje na zdrojích 

financování projektu. 

 

 Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate z dotačních zdrojů, 

člení se na investiční a neinvestiční část. Požadovaná výše podpory neinvestice/investice, 

připadající na prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy. V případě, že projekt 

negeneruje příjmy, jedná se o požadovanou výši podpory připadající na prokazované 

způsobilé výdaje. Automatický výpočet "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy 

celkem investiční"*(1-% vlastního zdroje) a "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy 

celkem neinvestiční"*(1-% vlastního zdroje). 

 

 Způsobilé výdaje křížové financování – prokazované způsobilé výdaje v režimu křížového 

financování, přebírají se ze soupisky dokladů, členění na investiční a neinvestiční část.  

 
 
Záloha 

 
Pokud požadujete spolu s předloženým vyúčtováním způsobilých výdajů v dané žádosti o platbu 

i proplacení další zálohy v režimu financování ex-ante, je třeba ručně vyplnit a uložit „horní“ část 

žádosti o platbu: 
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Význam částek: 

 Částka na krytí výdajů celkem – požadovaná částka zálohy včetně souvisejícího vlastního 

podílu příjemce, je vyplňována automaticky součtem položek uvedených níže. 

 Částka na krytí výdajů investiční – požadovaná částka zálohy včetně souvisejícího vlastního 

podílu příjemce – investice, vyplňuje se ručně.  

 Částka na krytí výdajů neinvestiční – požadovaná částka zálohy včetně souvisejícího 

vlastního podílu příjemce – investice, vyplňuje se ručně. 

 Vlastní podíl příjemce – vlastní podíl příjemce související s požadovanou zálohou 

doplňován automaticky dle registrovaného poměru financování pro vlastní podíl na žádosti 

o podporu. 

 Částka zálohy investiční – automatický výpočet "Částka na krytí výdajů investiční" * (1-% 

vlastního zdroje). 

 Částka zálohy neinvestiční – automatický výpočet "Částka na krytí výdajů neinvestiční" * 

(1-% vlastního zdroje). 

 Částka zálohy celkem – automaticky součtem Částka zálohy investiční + Částka zálohy 

neinvestiční. 

 

 

Po vyplnění Částky na krytí výdajů investiční a Částky na krytí výdajů neinvestiční se ostatní datové 

položky dopočítají. Můžete spustit kontrolu žádosti o platbu pomocí tlačítka Kontrola v horní části: 

 

 
 

 
 
Jedná se o kontrolu shody požadovaných částek na finanční plán, tato kontrola je zapracována jako 

měkká kontrola. Následně provedete finalizaci žádosti o platbu pomocí tlačítka Finalizace: 
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Upozornění, že po provedené finalizaci není již možné data 

upravovat:  

 

 

 

 

Informační hlášení, že na platbě byla provedena finalizace: 

 

V dalším kroku je třeba žádost o platbu elektronicky podepsat pomocí nyní již aktivní záložky „Podpis 

žádosti o platbu“ a ikony pečetě: 

 

 

 

Podepsaná žádost o platbu (pečeť je zabarvená zeleně): 
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Po podpisu žádosti o platbu dojde ke změně stavu žádosti o platbu na stav Podepsaná: 

 


