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Klientský formát elektronického výpisu z platebních  karet 
(pro obchodníky p řijímající platební karty) 

platný od 10. 10. 2018 
 
Pozn. 
Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické 
výpisy vytvářeny samostatně za jednotlivé měny. 
V případě, že obchodník v daném období přijme transakce ve více měnách, bude mu zaslán 
samostatný výpis pro každou měnu s odlišným pořadovým číslem. Číslování výpisů bude vzestupně 
podle měn: CZK, EUR, GBP, RUB, USD. 
 
Klient volí jednu z následujících variant frekvencí: 
- denní výpisy (vytvářeny každý pracovní den) 
- týdenní výpisy (vytvářeny každou středu) 
- 14-ti denní výpisy (vytvářeny každou druhou středu) 
- měsíční výpisy (vytvářeny 1. pracovní den v následujícím měsíci) 
 
V případě, že uvedený den pro vytvoření výpisu nebude dnem pracovním, příslušný výpis se 
vygeneruje v nejbližší následující pracovní den. 
 
1. Struktura výpisu 
Každý výpis bude mít následující části : 
typ výpisu 
hlavička 
blok pro obchodníka 
součet 
[patička] 
 
2. Popis jednotlivých částí 
N = numerické pole 
X = alfanumerické pole 
 
a) Typ výpisu - hodnota typu výpisu 028 
struktura : 
záznam 001 
 
Popis záznamu 001 - identifikace výpisu – uvedeno vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 001 
Směrování výpisu  X1 M - na adresu pro výpis 
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b) Hlavička 
struktura : 
záznam 002 
záznam 012 
 
Popis záznamu 002 - informace o obchodníkovi – uvedeno vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 002 
Číslo výpisu N5 Pořadové číslo výpisu 
Číslo účtu N16 Číslo účtu pro výpis 
Kód banky X4 Kód banky účtu 
Měna účtu X3 Měna účtu 
Číslo obchodníka X10 Číslo obchodníka 
Rezerva N4 Doplněno nulami 
Rezerva N2 Doplněno nulami 
Periodicita od X8 Interval výpisu od ve formátu DDMMYYYY 
Periodicita do X8 Interval výpisu do ve formátu DDMMYYYY 
IČ X12 IČ Obchodníka 
Frekvence výpisu X1 Frekvence výpisu 028 
Datum první generace výpisu X8 Formát DDMMYYYY 
 
Popis záznamu 012 - adresa pro výpis – uvedeno vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ ( 028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 012 
Jméno X40 Jméno obchodníka 
Adresa 1 X40 Adresa 1 
Adresa 2 X40 Adresa 2 
Adresa 3 X40 Adresa 3 
PSČ X12 PSČ 
Stát X3 Kód země 
 
 
c) Blok pro obchodníka 
struktura : 
blok za účetní den 1 
............................ 
blok za účetní den n 
 
struktura bloku za účetní den : 
datum účetní den (záznam 006) 
blok za systém 1 
............................ 
............................ 
............................ 
Klient 
ský formát elektronického 
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blok za systém n 
............................ 
............................ 
součet za účetní den (záznam 007) 
součet cash back za účetní den (záznam 017) 
 
struktura bloku za systémy VISA,MC : 
záznam 003 
(zde se mohou vyskytnout záznamy 004, nezařazené transakce) 
blok za typ karty systému 1 
............................ 
............................ 
blok za typ karty systému n 
záznam 005 
záznam 015 
 
struktura bloku za typ karty systému: 
záznam 008 
záznam 004 
(mezi záznamy 008 a 009 mohou být záznamy 004 a 100 v libovolném pořadí a počtu) 
záznam 009 
záznam 019 
 
struktura bloku za ostatní systémy: 
záznam 003 
záznam 004 
(mezi záznamy 003 a 005 mohou být záznamy 004 a 100 v libovolném pořadí a počtu) 
záznam 005 
záznam 015 
 
Blok za systém je uveden jen pokud obsahuje transakce 
Blok za typ karty je uveden pro vyjmenované systémy, pokud obsahuje transakce 
 
Popis záznamu 003 - Systém – uvedeno vždy 
 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 003 
Systém X10 Platební systém pro kartu (VISA, MC*, JCB, DC) 
* dosavadní označení systému ECMC se mění na MC 
 
Popis záznamu 006 - Účetní den – uvedeno vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 006 
Účetní den X8 Obsah odvozen z obchodního dne platebního terminálu. 

Formát DDMMYYYY 
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Popis záznamu 008 - Typ karty v daném systému – uvedeno u VISA, MC systémů 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 008 
Systém X10 Typ karty platebního systému. Pro platební systém VISA 

jsou možné hodnoty SLUŽEBNÍ, KREDITNÍ, DEBETNÍ, 
VPAY. Pro platební systém MC jsou možné hodnoty 
SLUŽEBNÍ, KREDITNÍ, DEBETNÍ, MAESTRO. 

 
Popis záznamu 004 - Detail transakce (je zahrnut do součtů) – uvedeno vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 004 
Datum účetního dne X8 Obsah odvozen z obchodního dne platebního terminálu. 

Formát DDMMYYYY 
Číslo sumáře X9 Pro transakce provedené na imprinteru 
Reference X10 ID terminálu/ evidenční číslo přidělené KB 
Číslo transakce X10 Sekvenční číslo/číslo účtenky/ID klienta** 
Datum transakce X8 Formát DDMMYYYY 
Číslo karty // Payment ID* X19 Číslo karty // Target Phone n./ Invoice Number + Source 

Phone number/ ID transakce* 
Typ transakce X2 Viz seznam typů transakcí 
Poplatek X15 Vzorec podle něhož je vypočten poplatek 
Hrubá částka N15,2 Hrubá částka za systém 
Znaménko hrubé částky X1 Znaménko hrubé částky za systém (+,-) 
Částka poplatku N15,2 Částka poplatku za systém 
Znaménko částky poplatku X1 Znaménko částky poplatku za systém (+,-) 
Čistá částka N15,2 Čistá částka za systém 
Znaménko čisté částky X1 Znaménko čisté částky za systém (+,-) 
Číslo autorizace X6  
* Payment ID - určeno pouze pro mobilní operátory a e-commerce obchodníky. 
** ID klienta – identifikace držitele platební karty, která byla vložena do platebního terminálu 
(určeno pro municipality) 
 
Popis záznamu 100 - volný text pro účely KB (objevuje se jen výjimečně) 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 100 
Počet řádek N3 Počet vynechaných prázdných řádků (hodnota 0 až x) 

před touto řádkou 
Text X100 Volný text 
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Popis záznamu 009 - součet za daný typ karty systému včetně cash back, záznam je uveden vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 009 
Systém X10 Typ karty platebního systému. 

Pro platební systém VISA jsou možné hodnoty 
SLUŽEBNÍ, KREDITNÍ, DEBETNÍ, VPAY. Pro platební 
systém MC jsou možné hodnoty SLUŽEBNÍ, KREDITNÍ, 
DEBETNÍ, MAESTRO 

Součet HČ N15,2 Součet hrubých částek za typ karty systému 
Znaménko součtu HČ X1 Znaménko součtu hrubých částek za typ karty systému 

(+,-) 
Součet poplatků N15,2 Součet částek poplatků za typ karty systému 
Znaménko Součtu poplatků X1 Znaménko součtu částek poplatků za typ karty systému  

(+,-) 
Součet ČČ N15,2 Součet čistých částek za typ karty systému 
Znaménko Součtu ČČ X1 Znaménko součtu čistých částek za typ karty systému (+,-) 
 
Popis záznamu 019 - součet cash back za typ karty systému, záznam je uveden, pokud obsahuje 
nenulový součet transakcí cash back 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 019 
Systém X10 Typ karty platebního systému. 

Pro platební systém VISA jsou možné hodnoty 
SLUŽEBNÍ, KREDITNÍ, DEBETNÍ, VPAY. Pro platební 
systém MC jsou možné hodnoty SLUŽEBNÍ, 
KREDITNÍ, DEBETNÍ, MAESTRO 

Součet HČ - cash back N15,2 Součet hrubých částek cash back za typ karty systému 
Znaménko součtu HČ – cash 
back 

X1 Znaménko součtu hrubých částek cash back za typ karty 
systému (+,-) 

Součet poplatků - cash back N15,2 Součet částek poplatků cash back za systém 
Znaménko Součtu poplatků - 
cash back 

X1 Znaménko součtu částek poplatků cash back za typ karty 
systému (+,-) 

Součet ČČ - cash back N15,2 Součet čistých částek cash back za typ karty systému 
Znaménko Součtu ČČ cash 
back 

X1 Znaménko součtu čistých částek cash back za typ karty 
systému (+,-) 
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Popis záznamu 005 - součet za systém včetně cash back, záznam je uveden, pokud je uvedeno více 
systémů v rámci účetního dne 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 005 
Systém X10 Platební systém pro kartu (VISA, MC*, JCB, DC) 
Součet HČ N15,2 Součet hrubých částek za systém 
Znaménko součtu HČ X1 Znaménko součtu hrubých částek za systém (+,-) 
Součet poplatků N15,2 Součet částek poplatků za systém 
Znaménko Součtu poplatků X1 Znaménko součtu částek poplatků za systém (+,-) 
Součet ČČ N15,2 Součet čistých částek za systém 
Znaménko Součtu ČČ X1 Znaménko součtu čistých částek za systém (+,-) 
* dosavadní označení systému ECMC se mění na MC 
 
Popis záznamu 015 - součet cash back za systém, záznam je uveden, pokud je více systémů v rámci 
účetního dne a pokud obsahuje nenulový součet transakcí cash back 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 015 
Systém X10 Platební systém pro kartu (VISA, MC*) – Cash back 
Součet HČ - cash back N15,2 Součet hrubých částek cash back za systém 
Znaménko součtu HČ - cash 
back 

X1 Znaménko součtu hrubých částek cash back za systém 
(+,-) 

Součet poplatků - cash back N15,2 Součet částek poplatků cash back za systém 
Znaménko Součtu poplatků - 
cash back 

X1 Znaménko součtu částek poplatků cash back za systém 
(+,-) 

Součet ČČ - cash back N15,2 Součet čistých částek cash back za systém 
Znaménko Součtu ČČ cash 
back 

X1 Znaménko součtu čistých částek cash back za systém (+,-) 

* dosavadní označení systému ECMC se mění na MC 
 
Popis záznamu 007 - součet za účetní den včetně cash back, záznam je uveden, pokud je uvedeno 
více účetních dnů v rámci výpisu. Tato řádka je pouze u výpisů s jinou periodicitou než denní 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 007 
Účetní den X8 Formát DDMMYYYY 
Součet HČ N15,2 Součet hrubých částek za účetní den 
Znaménko součtu HČ X1 Znaménko součtu hrubých částek za účetní den (+,-) 
Součet poplatků N15,2 Součet částek poplatků za účetní den 
Znaménko Součtu poplatků X1 Znaménko součtu částek poplatků za účetní den (+,-) 
Součet ČČ N15,2 Součet čistých částek za účetní den 
Znaménko Součtu ČČ X1 Znaménko součtu čistých částek za účetní den (+,-) 
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Popis záznamu 017 – součet cash back za účetní den, záznam je uveden, pokud je uvedeno více 
účetních dnů v rámci výpisu a pokud obsahuje nenulový součet transakcí cash back. Tato řádka je 
pouze u výpisů s jinou periodicitou než denní 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 017 
Účetní den X8 Formát DDMMYYYY 
Součet HČ – Cash back N15,2 Součet hrubých částek cash back za účetní den 
Znaménko součtu HČ - Cash 
back 

X1 Znaménko součtu hrubých částek cash back za účetní den 
(+,-) 

Součet poplatků - cash back N15,2 Součet částek poplatků cash back za účetní den 
Znaménko Součtu poplatků - 
cash back 

X1 Znaménko součtu částek poplatků cash back za účetní den 
(+,-) 

Součet ČČ - cash back N15,2 Součet čistých částek cash back za účetní den 
Znaménko Součtu ČČ - cash 
back 

X1 Znaménko součtu čistých částek cash back za účetní den 
(+,-) 

 
d) Součet 
struktura : 
záznam 010 
záznam 030 
záznam 011 
záznam 031 
............................ 
záznam 011 
záznam 031 
 
Popis záznamu 010 - součet za výpis včetně cash back – uvedeno vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 010 
Součet HČ N15,2 Součet hrubých částek za výpis 
Znaménko součtu HČ X1 Znaménko součtu hrubých částek za výpis (+,-) 
Součet poplatků N15,2 Součet částek poplatků za výpis 
Znaménko Součtu poplatků X1 Znaménko součtu částek poplatků za výpis (+,-) 
Součet ČČ N15,2 Součet čistých částek za výpis 
Znaménko Součtu ČČ X1 Znaménko součtu čistých částek za výpis (+,-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klientský formát elektronického      
           výpisu z platebních karet 

 
 
 

Komerční banka, a.s., se sídlem: 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360   8 

Popis záznamu 030 – součet cash back za výpis – uvedeno pouze v případě, že obsahuje nenulový 
součet transakcí cash back 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 030 
Součet HČ - cash back N15,2 Součet hrubých částek cash back za výpis 
Znaménko součtu HČ - 
cash back 

X1 Znaménko součtu hrubých částek cash back za výpis (+,-) 

Součet poplatků – cash back N15,2 Součet částek poplatků cash back za výpis 
Znaménko Součtu poplatků 
- cash back 

X1 Znaménko součtu částek poplatků cash back za výpis (+,-) 

Součet ČČ - cash back N15,2 Součet čistých částek cash back za výpis 
Znaménko Součtu ČČ - 
cash back 

X1 Znaménko součtu čistých částek cash back za výpis (+,-) 

 
Popis záznamu 011 - součet za sumář nebo za platební terminál včetně cash back– uvedeno vždy 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 011 
Datum sumáře X8 Datum zaúčtování sumáře v CMS, formát DDMMYYYY 
Číslo sumáře X9 Pro transakce provedené na imprinteru 
Reference X10 ID Terminálu/ evidenční číslo přidělené KB 
Součet HČ N15,2 Součet hrubých částek za sumář 
Znaménko součtu HČ X1 Znaménko součtu hrubých částek za sumář (+,-) 
Součet poplatků N15,2 Součet částek poplatků za sumář 
Znaménko Součtu poplatků X1 Znaménko součtu částek poplatků za sumář (+,-) 
Součet ČČ N15,2 Součet čistých částek za sumář 
Znaménko Součtu ČČ X1 Znaménko součtu čistých částek za sumář (+,-) 
 
Popis záznamu 031 – součet cash back za sumář nebo za platební terminál – uvedeno pouze v 
případě, že obsahuje nenulový součet transakcí cash back 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 031 
Datum sumáře X8 Datum zaúčtování sumáře v CMS, formát DDMMYYYY 
Číslo sumáře X9 Pro transakce provedené na imprinteru 
Reference X10 ID Terminálu/ evidenční číslo přidělené KB 
Součet HČ - cash back N15,2 Součet hrubých částek cash back za sumář 
Znaménko součtu HČ - 
cash back 

X1 Znaménko součtu hrubých částek cash back za sumář  
(+,-) 

Součet poplatků – cash back N15,2 Součet částek poplatků cash back za sumář 
Znaménko Součtu poplatků - 
cash back 

X1 Znaménko součtu částek poplatků cash back za sumář  
(+,-) 

Součet ČČ -cash back N15,2 Součet čistých částek cash back za sumář 
Znaménko Součtu ČČ - 
cash back 

X1 Znaménko součtu čistých částek cash back za sumář (+,-) 
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e) Patička - hodnota typu výpisu 028 
struktura : 
záznam 020 
............................ 
záznam 020 
Patička může obsahovat max. 4 záznamy typu 020, které jsou uvedeny pokud je v CMS vytvořena 
zpráva pro poslání na výpis. 
 
Popis záznamu 020 - zpráva pro obchodníka (objevuje se jen výjimečně) 
Název pole Délka Popis 
Typ výpisu N3 Hodnota typu výpisu pro daný typ (028) 
Typ záznamu N3 Hodnota 020 
Text X100  
 
3. Elektronické výpisy – seznam typu Transakcí 
 
Kód transakce Popis 

00 poplatek z platebních karet 
02 snížená transakce 
10 reklamace poplatku 
12 reklamace mobilního telefonu 
13 reklamace internet transakce 
14 reklamace MO/TO transakce 
15 reklamace nákupu u obchodníka 
16 reklamace credit transakce 
17 reklamace cash advance 
18 reklamace unikátní transakce 
19 reklamace výběru hotovosti ATM 
20 mobil. tel. - nabití na ATM 
21 mobil. tel. - storno nabití na ATM 
22 mobil. tel. - platba na ATM 
23 mobil. tel. - storno platby na ATM 
24 mobil. tel. - nabití 
25 mobil. tel. - storno nabití 
26 mobil. tel. - platba 
27 mobil. tel. - storno platby 
28 mobil. tel. - nákup u obchodníka 
29 mobil. tel. - storno nákupu u obchodníka 
30 nákup Internet SET 
32 storno nákupu Internet SET 
33 nákup na Internetu 
34 storno nákupu na Internetu 
36 nákup obchodník - bezkontaktně 
37 storno nákupu – bezkontaktně 
38 reklamace 
40 MO/TO transakce u obchodníka 
41 MO/TO transakce na platebním terminálu 
42 storno MO/TO transakce na platebním terminálu 
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43 mobilní platba na internetu 
44 storno mobilní platby na internetu 
45 mobilní platba 
46 storno mobilní platby 
50 nákup u obchodníka 
51 nákup na platebním terminálu 
52 storno nákupu na platebním terminálu 
60 credit nákupu u obchodníka 
61 credit nákupu na platebním terminálu 
62 storno creditu nákupu na platebním terminálu 
63 credit nákupu Internet SET 
64 storno creditu nákupu Internet SET 
65 credit MO/TO a unikátní transakce 
66 storno creditu MO/TO a unikátní transakce 
67 credit nákupu na Internetu 
68 storno creditu nákupu na Internetu 
70 cash advance 
71 cash advance na platebním terminálu 
72 storno cash advance na platebním terminálu 
80 unikátní transakce 
81 unikátní transakce na platebním terminálu 
82 storno unikátní transakce na platebním terminálu 
90 výběr hotovosti na ATM 
91 storno výběru hotovosti na ATM 
92 částečné storno výběru hotovosti na ATM 
96 nabití elektronické peněženky 
97 storno nabití elektronické peněženky 
98 transakce cash back u obchodníka 
99 storno transakce cash back u obchodníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


