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Instruktážní list  pro  příjemce  pomoci  při  vyplňování  formuláře „ Soupiska účetních 
dokladů ke způsobilým výdajům č….“ (dále jen Soupiska  ) 
 
Při vyplňování přílohy P0108.06, která je nedílnou součástí Žádosti o proplacení, bude 
příjemce pomoci postupovat následovně: 

 
Číslování Soupisek: provádí se vzestupně od 1; pro každou Žádost o proplacení je 
samostatná číselná řada soupisek 
Příjemce pomoci:  FO uvede jméno a příjmení 

        PO uvede název firmy podle výpisu z obchodního rejstříku 
Účel Podmínek:  účel se uvede z Podmínek 
sl.1 Poř.č.: pořadové č.položky je již uvedeno 
sl.2 Dodavatel: název - přesný název dodavatele podle účetního/daňového dokladu,  
    IČ - IČ dodavatele uvedené na účetním/daňovém dokladu  
(pokud je dodavatelem zahraniční firma, která nemá IČ, toto políčko se proškrtne, tj. neuvádí 
se zde IČ českého prostředníka) 
sl.3 Číslo účetního dokladu (faktury): z účetního/daňového dokladu  
sl.4 Datum provedení úhrady účetního dokladu : údaj o úhradě se převezme z bankovního 
výpisu/pokladního dokladu 
sl.5 Celková fakturovaná částka: uvede z účetního/daňového dokladu  celkovou částku 
včetně DPH k úhradě (uvádí se na celé Kč, zaokrouhlí se vždy směrem dolů); pokud je 
účetní/daňový doklad  vystaven v cizí měně, tj. bez DPH, uvede se částka účetního/daňového 
dokladu přepočtená na CZK kurzem ČNB (deviza střed) v době zaúčtování 
účetního/daňového dokladu nebo nejpozději k datu pro stanovení základu pro výpočet DPH + 
vypočtené DPH – viz propočet na účetním/daňovém dokladu nebo celní deklaraci 
sl.6 Kód položky způsobilého výdaje dle Podmínek: uvede se kód položky způsobilého 
výdaje v souladu s Podmínkami (pokud je na účetním/daňovém dokladu  více položek 
způsobilých výdajů, musí zde být účetní/daňový doklad  podle těchto položek rozepsán) 

sl.7 Výše DPH: uvede rozdíl sl. 9 a sl. 10, tj. výši DPH v Kč ze způsobilých výdajů 
sl.8 Sazba DPH: uvede z účetního/daňového dokladu  sazbu DPH 
sl.9 Částka v Kč (vč. DPH) = způsobilé výdaje: uvede částku v Kč, která odpovídá dané 
položce způsobilých výdajů vč. DPH (uvádí se na celé Kč, zaokrouhlí se vždy směrem dolů). 
Součet položek způsobilých výdajů v tomto sloupci musí být roven nebo menší než celková 
fakturovaná částka příslušného účetního/daňového dokladu  ve sloupci 5. 
Pokud je účetní/daňový doklad  vystaven v cizí měně, rozepisuje se zde fakturovaná částka 
přepočtená na CZK kurzem ČNB („deviza střed“) v době zaúčtování účetního/daňového 
dokladu  (nebo nejpozději k datu pro stanovení základu pro výpočet DPH)   + zaplacené DPH 
sl.10 Částka v Kč (bez DPH) = způsobilé výdaje: uvede částku v Kč, která odpovídá dané 
položce způsobilých výdajů bez DPH (uvádí se na celé Kč, zaokrouhlí se vždy směrem dolů). 
Výše způsobilého výdaje musí být v souladu s Podmínkami, případně Dodatkem 
k Podmínkám nebo Oznámením o schválení změn k Hlášení … P0108.09 (u neplátce DPH se 
rozumí sloupec č. 9) 
sl.11 Korekce účetních dokladů (faktur): nevyplňuje příjemce pomoci, vyplní pracovník 
RO SZIF 
sl.12 Způsobilé výdaje po korekci: nevyplňuje příjemce pomoci, vyplní pracovník RO 
SZIF 
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Pozn. Do Soupisky se zásadně neuvádějí zálohové účetní/daňové doklady , uvedou se zde 
pouze termíny jejich úhrad, a to do samostatných řádků ve sl. 4 u příslušného konečného 
účetního/daňového dokladu (pro následnou kontrolu jejich úhrady v účetnictví příjemce 
pomoci). Zálohové účetní/daňové doklady se přikládají (přišijí) ke konečnému 
účetnímu/daňovému dokladu (tvoří jeho součást). Do Soupisky se u konečného 
účetního/daňového dokladu  uvádí celková fakturovaná částka, nikoliv částka po odpočtu 
zálohy. Konečný účetní/daňový doklad  je směrodatný i z hlediska přepočtu kursem ČNB, 
pokud je účetní/daňový doklad  vystavený v cizí měně (do sl. 9 se kursem platným v den 
zaúčtování konečného účetního/daňového dokladu  přepočítává  celková fakturovaná částka 
nikoliv částka po odpočtu zálohy, takže kursové rozdíly se nikde neuvádějí). 
Účetní/daňové doklady, které se týkají pouze nezpůsobilých výdajů, se do Soupisky 
neuvádějí. 
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Příloha – VZOR! 
 
 
Příklad k vyplnění „Soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům č. „ 
  
Příjemce pomoci: ZD Příklady         Účel Podmínek: Nákup strojů 
 
Způsobilé výdaje uvedené v Podmínkách/Dodatku k Podmínkám: 
 
kód z číselníku                      
0001                              1.500.000,00                 
0007                              1.150.000,00                 
0024                              3.800.000,00  
------------------------------------                
celkové způsobilé          6.450.000,00                
výdaje na projekt                 
 
Příjemce pomoci provedl v tomto příkladě úhradu 6 účetních dokladů (dále faktur) a při 
vyplňování „Soupisky…“ bude postupovat následujícím způsobem: 
 
1) kód 0001 – fakturovaná částka uvedená na faktuře odpovídá výši způsobilého výdaje 

podle Podmínek, do sl. 5 (celková fakturovaná částka) uvede údaj z faktury včetně DPH a 
shodný údaj vyplní i ve sl. 9 

2) kód 0007 – příjemce uhradil tři faktury a součet fakturovaných částek z těchto faktur 
překročil výši způsobilého výdaje podle Podmínek (rozdíl je nezpůsobilým výdajem). 
V tomto případě uvede příjemce do sl. 5 celkovou  fakturovanou částku z jednotlivých 
faktur, do sl. 9 a 10 uvede způsobilé výdaje do výše podle Podmínek, tzn. že u některé 
faktury provede krácení  

3) kód 0024 – příjemce uhradil dvě faktury, fakturovaná částka na jedné z nich byla do výše 
způsobilého výdaje podle Podmínek (postup viz bod1). Částka fakturovaná na druhé 
faktuře tvoří v tomto případě nezpůsobilý výdaj, do sl. 5 uvede příjemce celkovou 
fakturovanou částku z faktury a do sl. 7, 8, 9 a 10 uvede nulové hodnoty 
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Příloha - VZOR! 
Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům č……..(dále jen soupiska č.) 
 
Příjemce pomoci: ZD Příklady           Účel Podmínek: Nákup strojů 

Dodavatel Korekce účet. dokl. Poř. 
č. Název IČ 

číslo 
účet. 
dokl. 

Datum 
provedení 

úhrady 
účet dokl. 

Celková 
fakturova
ná částka 

v Kč 

Kód 
položky 
způsob. 
výd. dle 
Podmínek 

Výše 
DPH v 

Kč 

sazba 
DPH 
v % 

Částka v 
Kč (vč. 
DPH) 

způsobilé 
výdaje 

Částka v 
Kč (bez 
DPH) 

způsobilé 
výdaje 

1) po 
administr. 
kontrole 

2) po 
fyzické 
kontrole 

Způsobilé 
výdaje po 
korekci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*) 12*) 
1.  Viz bod 1) 1254832 1.12.2004 1.785.000 0001 285.000 19 1.785.000 1.500.000    
2.              
3.  Viz bod 2) 4588712 7.12.2004 560.000 0007 89.412 19 560.000 470.588    
4.   54533 7.12.2004 320.000 0007 51.092 19 320.000 268.908    
5.   456413 8.12.2004 700.000 0007 77.996 19 488.500 410.504    
6.              
7.  Viz bod 3) 123568 9.12.2004 4.522.000 0024 722.000 19 4.522.000 3.800.000    
8.   156255 9.12.2004 95.000 0024 00 0 00 00    
9.              

10.              
CELKEM x x  7.982.000  1.225.500  7.675.500 6.450.000    
Výkaz vyplňuje příjemce pomoci podle instruktážního listu  k tomuto formuláři;   *) sl. 11 a 12 nevyplňuje příjemce pomoci, slouží pro pracovníky RO SZIF 
Příjemce pomoci (jméno, název):    Podpis (razítko):   Dne: 
 
Za RO SZIF - sl. 11 a 12: 
Korekci účet.dokl. provedl : 1) po AK Podpis: 1) po AK Datum: 1) po AK 
 2) po FK  2) po FK  2) po FK 
Korekci kontroloval : 1) po AK Podpis: 1) po AK Datum: 1) po AK 
 2) po FK  2) po FK  2) po FK 
Vyjádření analytika autorizace plateb RO SZIF: ¨souhlasím,      ¨ provedena další korekce u účet. dokladu č. ……………….. ve výši ………………….Kč 
Jméno:     Podpis:     Dne: 


