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1. Aktivace Expresní linky Plus 
Expresní linka Plus je nabízena jako součást Expresní linky KB nebo jako samostatná služba. Aktivaci 
Expresní linky Plus je nutné provést na telefonním čísle +420 955 559 569.  

Po aktivaci Expresní linky Plus je umožněno přistupovat k účtu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím sítě 
Internet. Pro přístup do Expresní linky Plus (EL Plus), je-li součástí služby Expresní linka KB (EL KB), jsou 
určeny stejné bezpečnostní prvky, které klient používá pro Expresní linku KB.  

Jedná se o Identifikační číslo (tj. nejčastěji IČ nebo RČ) a PIN a heslo nebo kartu OPK. Uživatel musí mít 
správně nastaven svůj počítač a prohlížeč (více na http://www.expresni-linka.cz). 

Majitel účtu má možnost povolit (nebo zakázat) přístup k účtům přes EL Plus pro konkrétní zmocněné osoby, 
které jsou již rovněž zmocněné k EL KB, majitel si vždy nejprve zpřístupní kanál EL Plus pro sebe a poté 
povolí (zakáže) zpřístupnit kanál EL Plus konkrétním zmocněným osobám. Zmocněná osoba si v rámci 
hovoru na EL KB zpřístupní kanál EL Plus a nastaví si bezpečnostní limit, případně si může tento kanál 
samozřejmě sama sobě i znepřístupnit. 

Pro právnickou osobu jako subjekt aktivuje službu EL Plus kterýkoli statutární zástupce. Každý statutární 
zástupce si sám sobě dále může zpřístupnit EL Plus a může povolit (nebo zakázat) přístup konkrétním 
zmocněným osobám (všichni statutární zástupci mají práva jako majitelé účtu). 

2. Přihlášení do aplikace 
Oprávněný uživatel se přihlásí do aplikace Expresní linka Plus připojením na internetovou adresu www.kb.cz 
a následným výběrem volby Internetové BANKOVNICTVÍ / Expresní linka Plus on-line.  

Na přihlašovací stránce je třeba zadat identifikační číslo a stisknout tlačítko Potvrdit. Po ověření 
identifikačního čísla se zobrazí další část okna s výzvou k zadání dvou pozic z PINu nebo k zapnutí 
Optického klíče. 

Přihlášení pomocí PINu: 
Je třeba zadat požadované pozice z PINu a stisknout tlačítko Přihlásit.  

Přihlášení pomocí Optického klíče: 
Je třeba zapnout kartu optického klíče, zadat PIN a stisknout Enter. Po opětovném stisknutí Enter se na 
display Optického klíče zobrazí číselná hodnota, tzn. odpověď, kterou je třeba zadat do pole pro odpověď na 
přihlašovací stránce EL Plus a stisknout tlačítko Přihlásit.  

Během relace může uživatel využívat veškerých nabízených služeb v rozsahu svého oprávnění a smluvních 
vztahů s Komerční bankou. Tutéž relaci však nemůže využívat více uživatelů zároveň, byť by měli oprávnění 
k nakládání se stejnými účty - pro takový případ si každý z nich musí otevřít vlastní relaci. 

Chybné pokusy při přihlášení: 
Při pokusu o přihlášení systém požaduje stále stejné pozice z  PINu (resp. odpověď OPK). Při chybném 
zadání údajů se čítač chybných pokusů o přihlášení zvýší o jeden, a systém se vrátí na přihlašovací stranu 
s již ověřeným identifikačním číslem (IČ/RČ) a umožní uživateli další pokus (maximálně 3). 

Pokud uživatel opustí aplikaci, aniž by se korektně přihlásil, systém si zapamatuje počet chybných pokusů o 
přihlášení. 

Pokud uživatel opustí aplikaci po ověření identifikačního čísla a před stiskem tlačítka „Přihlásit“, čítač 
chybných pokusů se navýší o 1. 

Počet chybných pokusů o přihlášení se nuluje okamžikem korektního přihlášení do EL Plus, nebo znovu 
zaktivováním zablokovaného přístupu uživatele do EL Plus.  

Odblokování lze provést pouze prostřednictvím EL KB. 

 

http://www.expresni-linka.cz/
https://www.kb.cz/
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3. Orientace na obrazovce 

3.1. Horní část 

V horní části aplikace uživatel vybírá subjekt a účet, se kterým chce momentálně pracovat. Při přepnutí do 
jiné funkce se vybraná funkce přednastaví pro vybraný účet. Pokud je vybrán jiný subjekt, právě zvolená 
funkčnost bude zrušena a v pracovní části bude zobrazen přehled účtů. 

Uživateli jsou v rámci relace zpřístupněny všechny účty všech subjektů, které mají aktivovanou EL Plus a 
k nimž je uživatel majitelem nebo statutárním zástupcem. Zobrazí se rovněž účty, ke kterým je klient 
zmocněnou osobou, přičemž majitel daných účtů má EL Plus aktivovanou a povolil zmocněné osobě 
přistupovat k jeho účtům přes EL Plus. 

3.2. Menu aplikace 

Menu aplikace EL Plus je k dispozici v levé části. Jsou dostupné pouze volby, které může přihlášený uživatel 
pro vybraný subjekt a účet využívat.  

3.3. Informace o přihlášení uživatele do aplikace 

V horní části menu aplikace je zobrazen datum a čas předchozího úspěšného přihlášení uživatele do 
aplikace EL Plus. Datum a čas je odkaz, po jehož zvolení se zobrazí okno Profil uživatele – zde jsou 
zobrazeny data a časy 10 posledních přihlášení Uživatele do aplikace (maximálně 90 dnů do minulosti). V 
případě nesouladu uživatel kontaktuje linku Komerční banky na čísle  +420 955 559 569. 

3.4. Bankovní poradce 

V menu aplikace EL Plus se zobrazuje jméno a příjmení vašeho bankovního poradce. Jméno a příjmení 
bankovního poradce se zobrazuje ve větě, která je zároveň odkazem. Po jeho zvolení se zobrazí detailní 
kontaktní informace bankovního poradce (telefonní číslo, e-mailová adresa) a pobočky (adresa, otevírací 
doba, GPS souřadnice). V detailních kontaktních informacích je uveden odkaz, po jehož zvolení se zobrazí 
poloha pobočky na mapě (na stránkách www.mapy.cz). 

3.5. Pravá pracovní část 

Pravá pracovní pravá část aplikace obsahuje obrazovky jednotlivých funkčností. 

4. Autorizace aktivní operace 
Autorizace aktivní operace v EL Plus se provádí podle způsobu přihlášení do aplikace: 

 zadáním požadovaných pozic z hesla; 

 zadáním odpovědi z karty Optického klíče. 

5. Odhlášení z aplikace 
Pro odhlášení z aplikace je třeba zvolit nabídku Odhlášení. 

Jestliže uživatel neprovede po dobu 20 minut žádnou akci, která by požadovala data z Komerční banky 
(mimo obecných informací jako např. informace o kurzech) nebo data do Komerční banky předávala, bude 
relace ukončena z důvodu bezpečnosti. Pro pokračování je třeba se do aplikace přihlásit znovu. 

6. Přehledy 

6.1. Přehled účtů 

V přehledu účtů se zobrazí přehled všech účtů aktuálně zvoleného subjektu, které uživatel obsluhuje 
prostřednictvím aplikace EL Plus. U každého účtu se zobrazují podrobné údaje, včetně stavu běžného 
zůstatku (aktuální vždy po nočním zpracování) a čísla účtu v mezinárodním formátu IBAN. Z přehledu lze 

http://www.mapy.cz/
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přejít na zobrazení Aktuálního použitelného zůstatku pro vybraný účet (on-line dotaz do systému banky), do 
Transakční historie nebo si zobrazit detail účtu v jeho profilu. 

6.2. Aktuální použitelný zůstatek 

Zobrazí aktuálně použitelný zůstatek pro vybraný Účet. Použitelný zůstatek je získán přímým dotazem do 
systému banky a je v něm zohledněn případný povolený nezajištěný debet k účtu a blokace z platebních 
operací. 

Nezohledňuje tzv. off-line transakce platební kartou, při kterých se nevytváří blokace finančních prostředků 
na účtu ihned po jejím provedení. Informace o off-line transakci je k dispozici až po jejím zaúčtování. 

6.3. Autorizovaný použitelný zůstatek 

Zobrazuje se pouze u účtů zařazených do tzv. Cash poolu v členění: 

 Autorizovaný použitelný zůstatek - okamžitý použitelný zůstatek na účtu zařazeného do Cash 
poolu. Jedná se o minimální hodnotu z polí "Disponibilní zůstatek Cash poolu" a "Z toho k 
dispozici pro tento účet" navýšenou o hodnotu pole "Nesdílené prostředky". Nejprve jsou vždy 
čerpány "Nesdílené prostředky" účtu; 

 Disponibilní zůstatek Cash poolu - součet přidělených částek ze všech účtů zařazených do Cash 
poolu; 

 Z toho k dispozici pro tento účet - součet limitu částky, kterou lze použít z Cash poolu pro tento 
účet a částky, kterou tento účet přidělil do Cash poolu; 

 Nesdílené prostředky - část zůstatku účtu, která není přidělena do Cash poolu. 

6.4. Transakční historie 

Umožňuje uživateli prohlížet historii zúčtovaných transakcí vztahujících se k vybranému účtu. 

Historie je přístupná 730 kalendářních dnů do minulosti s postupným dohráváním od 1. 8. 2015, nikoliv však 
před den pořízení služby EL Plus. 

Transakční historie je vytvářena až v okamžiku prvního využití aplikace EL Plus. Transakční historie může 
být i delší, toto jsou nejnižší možné hodnoty, za které je transakční historie dostupná. Pro úvěrové účty je 
možno zvolit, zda budou zobrazovány i neúčetní informace, např. splátky úroků, poplatky, apod. Tyto 
informace nemají vliv na zůstatek a obraty na úvěrovém účtu.  

V případě tisku vygenerovaného souboru s transakční historií ve formátu TXT je třeba mít pro správný tisk 
v textovém editoru toto nastavení: 

 písmo Courier New CE, velikost 10, 

 okraje pro tisk nahoře i dole 25 mm (v Poznámkovém bloku lze nastavit přes volbu Soubor/Vzhled 
stránky). 

6.5. Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy 

Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy slouží pro zobrazení přehledu příkazů (vč. zahraničních plateb) 
a plateb z trvalých příkazů, které byly odeslány bance ke zpracování a jejichž zaúčtování bylo bankou 
odmítnuto. V seznamu jsou zobrazeny neprovedené příkazy subjektu pořízené ve všech aplikacích přímého 
bankovnictví a neprovedené platby z trvalých příkazů ze všech systémů KB.  

Příkazy odmítnuté on-line jsou v přehledu zobrazeny ihned po odmítnutí (netýká se dávkových plateb v 
průběžném režimu - pokud nejsou zaúčtovány on-line, vstupují do nočního zpracování).  

Dávkové příkazy odmítnuté v nočním zpracování a neprovedené platby z trvalých příkazů se zobrazují v 
přehledu až po nočním zpracování (následující Obchodní den).  
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V seznamu jsou takovéto příkazy udržovány pro fyzické osoby občany maximálně 92 dny a pro fyzické 
osoby podnikatele a právnické osoby maximálně 31 den po datu jejich odmítnutí. Seznam zobrazuje 
odmítnuté platby, které se vztahují ke všem účtům přístupným danému uživateli přes aplikaci EL Plus buď 
pro aktuálně vybraný subjekt, nebo pro všechny obsluhované subjekty.  

Uživatelé, kteří mají přes pobočku nastaven jistý počet opakování zpracování odmítnutého příkazu pro 
nedostatek prostředků (Kartotéka KB), by měli tuto skutečnost zohlednit při úvaze o pořízení nového 
příkazu, z důvodu možnosti duplicitní platby. U příkazů s důvodem odmítnutí „čekající na prostředky“ bude 
proveden další pokus o zaúčtování. 

6.6. Transakce čekající na zaúčtování 

Toto okno slouží k zobrazení jednotlivých blokací finančních prostředků vzniklých použitím platební karty, 
z plateb přes aplikaci MojePlatba nebo z plateb mobilním operátorům - vždy u jednoho zvoleného účtu. Po 
volbě Transakce čekající na zaúčtování se zobrazí všechny blokace za období od aktuálního obchodního 
dne až 20 dní zpětně. V okně je také k dispozici odkaz na zobrazení detailu platební karty. Uživatel má 
možnost zobrazit položky podle čísla karty.  

Nezahrnuje tzv. off-line transakce platební kartou, při kterých se nevytváří blokace finančních prostředků na 
účtu ihned po jejím provedení. Informace o off-line transakci je k dispozici až po jejím zaúčtování. 

6.7. Dnešní činnost 

Toto okno slouží k zobrazení přehledu příchozích a odchozích transakcí vztahujících se k vybranému účtu, 
které byly bankou zpracovány v aktuální den. Po nočním zpracování jsou tyto transakce přesunuty do 
transakční historie. 

6.8. Přehled povolených inkas 

V tomto okně je zobrazen přehled všech aktivních povolení inkas vztahujících se k vybranému účtu. 
Jsou zde zobrazena aktivní povolení obecného inkasa, aktivní povolení SIPO, aktivní povolení inkasa pro 
platby za pevnou linku a internet spol. O2 Czech Republic a.s. a aktivní souhlasy se SEPA inkasem. 

Přehled zobrazovaných stavů povolení inkasa v přehledu povolených inkas: 

 Aktivní - aktivní platné povolení inkasa; 

 Před účinností - účinnost povolení inkasa teprve nastane; 

 Změněno - stav u povolení SIPO, povolení inkasa pro O2 - pevná linka/internet a souhlasu se 
SEPA inkasem. Nastává v případě změny těchto povolení, kdy je v přehledu zobrazeno původní 
nastavení (změněné) a zároveň nové nastavení. 

 Ukončeno - stav u souhlasu se SEPA inkasem. Ukončený souhlas je v přehledu zobrazen 30 dnů 
od ukončení. 

6.9. Přehled aktivních trvalých příkazů 

Okno slouží k zobrazení přehledu aktivních trvalých příkazů vztahujících se k vybranému účtu. V tomto 
přehledu jsou aktivní trvalé příkazy zobrazovány po dobu jejich platnosti.  

6.10. Avíza o inkasech 

Tato funkčnost slouží k zobrazení:  

 aktuálních avíz o inkasech - inkasa, která ještě nebyla zpracována a mají být v aktuální Obchodní 
den provedena; 

 avíz o dnes zaúčtovaných inkasech - inkasa, která byla dnes zaúčtována; 

 čekajích avíz o inkasech - inkasa, která mají být zpracována v budoucnosti; 



 

Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus 

 

Komerční banka, a.s., se sídlem:  

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

8/13 
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY  23. 7.  2016 

 

  

 

 historie avíz o inkasech - inkasa, která byla zpracována v minulosti (avíza jsou k dispozici po dobu 
30 dnů). 

Jsou zobrazena avíza o inkasech z Komerční banky, z jiných peněžních ústavů a avíza o SEPA Inkasech 
(jedná se o inkasa v EUR poslaná v rámci Jednotné eurové platební oblasti).  

Informace jsou aktualizované při každém přihlášení uživatele. Nová avíza o inkasech z jiných peněžních 
ústavů jsou naposledy doručena kolem 16:30 hod. Obchodního dne, nová avíza o inkasech z KB jsou 
doručována po celý Obchodní den.  

Typy zpracování inkas: 

 online - inkaso bude zpracováváno online během dne v rámci vícekolového zpracování příkazů; 

 průběžný - inkaso bude zpracováno nejprve online. V případě, že není v online zpracování 
zaúčtováno (z důvodu nedostatečného zůstatku nebo při nesplnění podmínky povolení inkasa), 
bude zpracováno v následujícím nočním zpracování. V tomto případě se změní typ zpracování na 
"dávkový". Toto inkaso nevstupuje do vícekolového zpracování příkazů; 

 dávkový - inkaso bude zpracováno v rámci nočního zpracování. Toto inkaso nevstupuje do 
vícekolového zpracování v průběhu dne a neovlivňuje použitelný zůstatek v průběhu dne. 

Stavy zpracování inkas: 

 Čeká na datum splatnosti: Datum splatnosti příkazu k inkasu je v budoucnosti, inkaso nyní splňuje 
podmínky zadaného aktivního povolení k inkasu.  

 Čeká na datum splatnosti - Nepovoleno: Datum splatnosti příkazu k inkasu je v budoucnosti, nyní 
není nastaveno povolení k inkasu nebo zadané povolení není aktivní.  

 Čeká na datum splatnosti - Překračuje povolený limit: Datum splatnosti příkazu k inkasu je v 
budoucnosti, částka inkasa nyní překračuje limit stanovený v aktivním povolení k inkasu.  

 Čeká na datum splatnosti - Nesplňuje počet dnů mezi inkasy: Datum splatnosti příkazu k inkasu je 
v budoucnosti, inkaso nyní nesplňuje podmínku počtu dnů mezi inkasy v zadaném aktivním 
povolení k inkasu.  

 Čeká na datum splatnosti - Stav je aktualizován: Informace o výsledku zpracování inkasa 
(zaúčtování, zamítnutí nebo o dalším pokusu o zpracování) se nyní aktualizují. Aktuální stav 
ověříte při pozdějším přihlášení.  

 Čeká na datum splatnosti - Jiný důvod: Nebyla splněna některá podmínka pro provedení inkasa, 
např. je nastaveno omezení na účtu.  

 Čeká na zpracování: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, inkaso nyní 
splňuje podmínky zadaného aktivního povolení k inkasu.  

 Čeká na zpracování - Nepovoleno: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni 
splatnosti, nyní není zadáno povolení k inkasu nebo zadané povolení není aktivní.  

 Čeká na zpracování - Překračuje povolený limit: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném 
dni splatnosti, částka inkasa nyní překračuje limit stanovený v zadaném aktivním povolení k 
inkasu.  

 Čeká na zpracování - Nesplňuje počet dnů mezi inkasy: Příkaz k inkasu bude zpracován v 
požadovaném dni splatnosti, inkaso nyní nesplňuje podmínku počtu dnů mezi inkasy v zadaném 
aktivním povolení k inkasu.  

 Čeká na zpracování - Nedostatek finančních prostředků: Příkaz k inkasu bude zpracován v 
požadovaném dni splatnosti, k jeho provedení není nyní dostatek prostředků.  

 Čeká na zpracování - Jiný důvod: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, 
nyní nejsou splněny některé podmínky pro provedení, např. z důvodu nastavení omezení na účtu.  
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 Čeká na zpracování - Stav je aktualizován: Informace o výsledku zpracování inkasa (zaúčtování, 
zamítnutí nebo o dalším pokusu o zpracování) se nyní aktualizují. Aktuální stav ověříte při 
pozdějším přihlášení.  

 Stav je aktualizován: Informace o výsledku zpracování inkasa (zaúčtování, zamítnutí nebo o 
dalším pokusu o zpracování) se nyní aktualizují. Aktuální stav ověříte při pozdějším přihlášení.  

 Zaúčtováno: Příkaz k inkasu byl úspěšně zaúčtován.  

 Odmítnuto - Nepovoleno / Překračuje povolený limit: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude 
proveden. Nebylo nastaveno povolení k inkasu/ nebylo aktivní nebo částka inkasa překročila limit 
stanovený v aktivním povolení k inkasu.  

 Odmítnuto - Nesplňuje počet dnů mezi inkasy: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude proveden. 
Nebyla splněna podmínka počtu dnů mezi inkasy stanovená v aktivním povolení k inkasu.  

 Odmítnuto - Nedostatek finančních prostředků: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude proveden z 
důvodu nedostatku prostředků na účtu.  

 Odmítnuto - Jiný důvod: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude proveden z důvodu nesplnění 
některé podmínky pro provedení inkasa, např. z důvodu nastavení omezení na účtu.  

Popis stavů v případě opakování zpracování inkasa (je uvedeno pouze u dávkového typu zpracování inkasa, 
pokud došlo alespoň k jednomu opakování v nočním zpracování): 

 Bude znovu zpracováno - Nepovoleno / překračuje povolený limit: V následujícím obchodním dni 
bude proveden další pokus o zpracování inkasa. Nebylo nastaveno povolení k inkasu nebo částka 
inkasa překročila limit stanovený v aktivním povolení k inkasu.  

 Bude znovu zpracováno - Nesplňuje počet dnů mezi inkasy: V následujícím obchodním dni bude 
proveden další pokus o zpracování inkasa. Nebyla splněna podmínka počtu dnů mezi inkasy 
stanovená v aktivním povolení k inkasu.  

 Bude znovu zpracováno - Nedostatek finančních prostředků: V následujícím obchodním dni bude 
proveden další pokus o zpracování inkasa. Na provedení inkasa nebylo dostatek prostředků.  

 Bude znovu zpracováno - Jiný důvod: V následujícím obchodním dni bude proveden další pokus o 
zpracování inkasa. Nebyla splněna některá podmínka pro provedení inkasa, např. z důvodu 
nastavení omezení na účtu.  

7. Elektronické výpisy 

7.1. Přehled nastavení výpisů 

V tomto okně je zobrazen přehled výpisů pro právě vybraný účet. Přes aplikaci Expresní linka Plus nelze 
měnit nastavení výpisů. 

7.2. Dostupné výpisy 

V okně je zobrazen seznam dostupných elektronických výpisů (doručených aktuálních i archivních) k právě 
vybranému účtu, které uživatel může stáhnout ve formátu PDF. Zde stažený elektronický výpis je 
ekvivalentem k papírové formě výpisu a nahrazuje jej.  

Délka časové dostupnosti doručených aktuálních i archivních výpisů ke stažení je 90 dnů od doručení. 
 
Upozornění: 
Datum vygenerování aktuálního výpisu se pro klienty jednotlivých prodejních míst liší. Bližší informace 
získáte na svém prodejním místě.  
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7.3. Žádost o archivní výpisy 

Toto okno umožňuje odeslat žádost o doručení dostupného výpisu z archivu. Žádost může odeslat 
majitel i zmocněná osoba k účtu. Vlastní výpis je následně (do 48 hodin) doručen do okna Dostupné výpisy. 

7.4. Pravidla pro uzavírání dodatků k výpisům a stahování výpisů u klientů mladších 18 let 

Pravidla pro uzavírání dodatků k výpisům a stahování výpisů u klientů mladších 18 let jsou uvedena v 
následující tabulce:  

 stahování el. výpisů v PB vyhotovení dodatku na el. výpisy 

 
klient mladší  

15 let 
klient 15-18 let 

zákonný 
zástupce 

klient mladší  
18 let 

klient starší  
18 let 

Dětské konto 
+ termínovaný 

vklad 
NE NE NE NE NE**) 

G2 + 
termínovaný 

vklad 
NE*) ANO ANO NE ANO 

 
*) G2 je poskytováno pouze klientům starších 15 let 
**) Dětské konto se neposkytuje klientům starších 18 let 

8. Platební karty 
Funkčnost umožňuje zobrazit přehled platebních karet (debetních i kreditních) k vybranému účtu. Jsou 
zobrazeny detaily k jednotlivým platebním kartám (týdenní limity, nastavení pro platby na internetu, platnost 
karty, sjednané služby atd.) 

9. Investování 

9.1. Zobrazení portfolia 

Funkčnost umožňuje zobrazení charakteristik vlastněného portfolia investic v podílových fondech IKS a 
SGAM. Fondy v přehledech jsou oceněny posledním aktuálním kurzem. 
 
Přehled portfolia slouží k zobrazení souhrnu investičního portfolia rozděleného dle měny, ve které je 
investováno. Na obrazovce je uvedeno, ke kterému dni jsou informace platné. 

Vývoj hodnoty portfolia slouží ke grafickému zobrazení vývoje investované částky a současné hodnoty 
portfolia. Pro každou měnu, ve které je investováno, se zobrazuje samostatný graf. 

Struktura portfolia slouží k  zobrazení informací o investicích do jednotlivých fondů. Fondy jsou rozděleny do 
sekcí dle měny. Zároveň z této obrazovky lze zobrazit vytisknout koláčové grafy: 

 graf Struktura portfolia – obsahuje podíl jednotlivých fondů, do kterých je investováno v rámci 
portfolia v dané měně; 

 graf Měnová struktura fondů – obsahuje měnovou strukturu aktiv fondů, do kterých je investováno 
v rámci portfolia (tento graf se zobrazuje pouze pro portfolio v měně CZK); 

 graf Aktiva fondů – obsahuje strukturu aktiv fondů, do kterých je investováno v rámci portfolia 
(tento graf se zobrazuje pouze pro portfolio v měně CZK).  

Na obrazovce s grafem je vždy uvedeno, ke kterému dni jsou informace platné. 

Poznámka:  
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Položka Zobrazení mého portfolia je přístupná majiteli obsluhovaného účtu fyzické osobě občanu a 
statutárnímu zástupci. Zmocněné osoby a fyzické osoby podnikatelé položku nemají přístupnou.   

9.2. Přehled aktuálních kurzů 

V přehledu je zobrazen seznam všech fondů patřících k jednotlivým smlouvám (Tuzemské nebo zahraniční 
fondy) včetně aktuálních kurzů podílových listů. Tržní cena aktiv v portfoliích fondů (akcií, dluhopisů atd.) pro 
den podání pokynu (D), bude vypočtena následující den (D+1) a bude zveřejněna den po výpočtu (D+2).  
 
Upozornění: 
Kursy podílových listů některých fondů nemusí být vyhlašovány denně, v aplikaci je pak zobrazen poslední 
vyhlášený kurz. 

10. Schránka 
Do schránky (okno Přehled zpráv) zasílá Komerční banka uživateli obchodní zprávy a zprávy týkající se 
provozu aplikací přímého bankovnictví. O existenci nepřečtených zpráv je uživatel informován v okně 
Přehled účtů, zobrazenými ikonami obálky v položce menu Schránka a případně hláškou při přihlášení do 
aplikace. 

Uživateli může být doručena zpráva do tzv. preferovaného umístění. Taková zpráva je zobrazena po 
přihlášení na obrazovce Přehled účtů. 

11. Oznámení 

11.1. Adresář příjemců 

Funkčnost slouží k zadání, změně a zrušení adresátů pravidelných a jednorázových oznámení. Při zadávání 
konkrétního oznámení umožňuje vybrat z předem nastavených hodnot a není třeba opakovaně zadávat 
telefonní čísla nebo e-mailové adresy, na které mají být oznámení zasílány. 

11.2. Pravidelná a jednorázová oznámení 

Funkčnost umožňuje nastavit zasílání pravidelného oznámení (např. o zůstatku na účtu) nebo zaslání 
jednorázového oznámení (např. o doručení výpisu) na zadané telefonní číslo (pomocí SMS nebo faxu) nebo 
na e-mailovou adresu. 

Pokud si uživatel nastaví službu pravidelného zasílání oznámení, obdrží příjemce, kterého nadefinuje, na 
vybraný kanál zprávu. Její znění se liší v závislosti na typu oznámení a konkrétním nastavení. Oznámení je v 
závislosti na typu zasíláno online (v okamžiku vzniku události), nebo dávkově v Obchodní i neobchodní dny 
Banky (od 7:00 hod).  

12. Mám zájem o… 
V menu Mám zájem o... jsou k dispozici elektronické formuláře určené k vyplnění a odeslání uživatelem. 
Konkrétní informace jsou součástí formuláře. Formulář může obsahovat (kromě odeslání) také možnost 
sjednání schůzky s bankovním poradcem. Tato návazná akce je vyvolána po odeslání formuláře. 

V menu je rovněž k dispozici Přehled odeslaných formulářů. 

13. Schůzky v bance 
Funkčnost slouží k naplánování schůzky s vaším bankovním poradcem. Po naplánování je termín schůzky 
předán přímo do kalendáře bankovního poradce a jako potvrzení je na zadanou emailovou adresu zasláno 
oznámení o schůzce. 

Naplánované schůzky (max. na 365 dnů do budoucnosti) jsou k dispozici v okně Přehled schůzek, odkud je 
možné schůzky měnit či rušit. Rušit lze pouze schůzky naplánované prostřednictvím přímého bankovnictví. 
Ostatní schůzky lze zrušit na lince 800 111 055 nebo prostřednictvím vyžádaného zpětného kontaktu. 
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V případě, že nelze schůzku naplánovat přímo, zobrazí se obrazovka Zpětný kontakt. Naplánování schůzky 
pak proběhne v rámci zpětného telefonátu ze strany KB. 

14. Nastavení 

14.1. Profil subjektu 

K tomuto profilu má přístup pouze majitel subjektu tj. statutární zástupce / majitel. Uživateli se zobrazí 
všechny účty subjektu obsluhované v rámci aplikace EL Plus. V profilu jsou zobrazeny data a časy obsluhy 
subjektu zmocněnými osobami v aplikaci EL Plus, včetně IP adresy počítače, ze kterého byl subjekt 
obsluhován. Obsluhou subjektu se rozumí zobrazení subjektu po přihlášení do aplikace i každé přepnutí 
obsluhovaného subjektu (automatické i ruční) v rámci jednoho přihlášení. Je zobrazeno 10 záznamů 
(maximálně 90 dnů do minulosti). IP adresy jsou do aplikace nahrávány jednou denně v rámci noční 
aktualizace, proto za aktuální den budou zobrazeny následující den po této noční aktualizaci.  

14.2. Profil uživatele 

Zobrazuje osobní údaje o uživateli a seznam všech účtů, které může uživatel obsluhovat prostřednictvím 
aplikace EL Plus. Každý uživatel má přístup pouze ke svému profilu. V profilu uživatele jsou zobrazeny data a 

časy 10 posledních přihlášení (maximálně 90 dnů do minulosti) včetně IP adresy počítače, ze kterého se uživatel do 

aplikace přihlásil. IP adresy jsou do aplikace nahrávány jednou denně v rámci noční aktualizace, proto za 
aktuální den budou zobrazeny následující den po této noční aktualizaci. 

14.3. Profil účtu 

Zobrazuje informace o vybraném účtu (např. použitelný zůstatek, blokace, rezervace, typ účtu, povolený 
debet, atd.). Přístup mají všichni zmocnění uživatelé konkrétního účtu. 

14.4. Pojmenování a řazení účtů, nastavení subjektu 

Pomocí funkce Pojmenování a řazení účtů, nastavení subjektu může uživatel k účtům, které obsluhuje, 
přiřadit jména a pořadí v rámci subjektu, jež mu později pomáhají orientovat se ve větším počtu 
obsluhovaných účtů.  

Pokud uživatel obsluhuje prostřednictvím aplikace EL Plus více subjektů a jeden z těchto subjektů využívá 
nejčastěji, má možnost nastavit si tento subjekt jako výchozí, tzn., bude se zobrazovat jako první v seznamu 
pro výběr subjektu. Subjekty lze pojmenovat vlastním pojmenováním. 

Pořadí lze nastavit pouze pro běžné a termínované účty. 
 
Řazení, pojmenování účtů a nastavení subjektu je svázáno s daným uživatelem, tzn. toto nastavení vidí 
pouze uživatel, který toto nastavení provedl. Ostatní uživatelé používají vlastní nastavení, i když obsluhují 
stejné účty. 

15. Oblíbené 
Funkčnost umožňuje rychlé spouštění často využívaných funkčností. Do oblíbených položek menu aplikace 
EL Plus lze přidat položky ze standardního menu. 

Položky menu Oblíbené se vztahují k obsluhovanému subjektu (pro každý obsluhovaný subjekt existují 
samostatné položky menu Oblíbené).  

Přidání a odebrání položky lze provést pomocí grafického prvku umístěného u položky menu. 
Chování položky v menu Oblíbené je stejné jako ve standardním menu. 

16. Ostatní informace 
Tato Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus ruší a nahrazuje Příručku pro uživatele služby 
Expresní linka Plus ze dne 28. 11. 2015. 
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Tato Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus nabývá účinnosti dne 23. 7. 2016. 

Expresní linka Plus 
 
 


