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vyplňuje se elektronicky v systému MS 2014 + (portál 
IS KP14+) včetně příloh

veškeré podklady/dokumenty je nutné nahrát 
systému MS2014+ do záložky Dokumenty v žádosti o 
platbu/ke konkrétním záznamům soupisky

podává se ex post, tedy až po realizaci/ukončení 
projektu/etapy 

https://mseu.mssf.cz/

Žádost o platbu (ŽoPl)



Předpoklady podání ŽoPl

stav projektu: „Projekt s právní aktem o 
poskytnutí/převodu podpory“

schválena ŽoP za předchozí etapu

před podání ŽoP musí být poskytovatelem 
vygenerován plán  všech zpráv o realizaci (ZoR)

do 2 měsíců od plánovaného ukončení projektu/od 
podpisu Rozhodnutí řídícím orgánem (v případě 
poslední etapy/jednoetapového projektu) v rámci 
dílčích etap je v RoPD možnost sankcí za nepodání 
jednotlivých etap – záleží zda je v RoPD specifikováno

výdaje nárokované v ŽoP jsou po datu přijatelnosti ZV



Založení ŽoPl



Založení ŽoPl



Založení ŽoPl



Záložky ŽoPl



Záložky ŽoPl – Souhrnná soupiska



Záložky ŽoPl - SD-1 Účetní/daňové doklady



Záložky ŽoPl - SD-1 – vložení příloh za VK



Přílohy ŽoPl



Záložky ŽoPl - SD-2 Lidské zdroje



Záložky ŽoPl - SD-3 Cestovní náhrady



Záložky ŽoPl – Žádost o platbu, naplnění 
dat z dokladů soupisky



Záložky ŽoPl - Souhrnná soupiska, naplnění 
dat z dokladů soupisky



Čestné prohlášení k ŽoPl



Elektronický podpis ŽoPl



Podání ŽoPl



Specifika vyplňování ŽoPl



vždy se zapíše celková částka uvedená na dokladu (částka i se 
zádržným). Do prokazovaných ZV se v případě, že zádržné ještě 
nebylo uhrazeno, zapíše částka bez zádržného.

Zádržné

Zahraniční faktury
metodika umožňuje zápis částek účetního dokladu pouze v 
měně Kč. Účetní doklady vystavené na částky v zahraniční měně 
je nutné převést na Kč. K tomuto přepočtu musí být použit kurz 
ČNB ke dni vystavení faktury.

převod prokazovaných ZV je dle aktuálního kurzu ČNB ke dni 
úhrady účetního dokladu, viz. Pravidla pro příjemce a žadatele  
OPPIK – obecná část.



nezapisuje se do ŽoP samostatně - je zohledněn u konkrétního 
účetního dokladu

do popisu výdaje uveďte, že je k účetnímu dokladu připojen 
dobropis

A) Faktura – úhrada – dobropis 

pouze prokazované ZV budou o dobropis poníženy

B) Faktura – dobropis – úhrada

kromě prokazovaných ZV bude ponížena rovněž celková 
částka uvedená na dokladu

Dobropis



Novinky ŽoPl Aplikace



při podání ŽoPl není nutné předkládat přílohy k 
dokladům do 10.000,- Kč CZV – nutné k dispozici pro 
případnou KNM 

v případě nárokování více účetních dokladů za jednu 
RP využije příjemce zápis do Souhrnné tabulky 
dokladů do 10 tis. Kč (viz Metodika API)

sumarizovaná data z tabulky se následně zapíší jako  
jeden záznam na soupisce dokladů v ISKP14+ (PV/EV)

Výjimky:

mzdové náklady, ke kterým má žadatel povinnost 
vždy dodat veškeré podklady

vyúčtovací a zálohové faktury spolu související, 
jejichž celkové plnění přesahuje 10 000 Kč vč. DPH

Doklady do 10 000 Kč CZV za doklad



Souhrnná tabulka dokladů do 10 tis. Kč



Odpisy
sumarizovaná data z tabulky se následně zapíší jako jeden 
záznam na soupisce dokladů v ISKP14+ (PV/EV)



přepočet hodnoty faktury a přepočet ZV za jednotlivé 
doklady

zápis zálohových a vyúčtovacích faktur

identifikace dokladu v ŽoPl

vkládání příloh k ŽoPl

Nejčastější chyby v ŽoPl



Kontakty

Více informací získáte:

▪ na internetových stránkách www.agentura-api.org, 

▪ v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

▪ v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecná část

http://www.agentura-api.org/


Děkuji za pozornost
milan.jelinek@agentura-api.org


