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IMPLEMENTAČNÍ NÁKLADY E-COMMERCE 

S implementací služby ČSOB E-commerce a následným využíváním systému jsou spojeny následující náklady 
zúčtované k tíži obchodníka: 
 

1. Implementační poplatek ve výši 2889 Kč 
Jednorázový poplatek za podporu integrace platební brány ze strany banky. Poplatek zahrnuje implementaci 
platební brány na libovolný počet internetových obchodů klienta.  
 

2. Měsíční paušální poplatek ve výši 198 Kč 
Paušální poplatek je účtován za každý internetový obchod (www stránky) zvlášť. 

 

Výše uvedené poplatky nepodléhají DPH a jsou inkasovány z účtu obchodníka vedeného u ČSOB nebo Poštovní 
spořitelny / Era. 

SMLUVNÍ POPLATEK 

Výše smluvního poplatku (bankovní provize), kterou banka inkasuje z každé transakce realizované platební kartou, 
vychází z analýzy a předpokladů očekávaných finančních obratů a počtu transakcí.  
 

Smluvní poplatek je rozdělen do pásem podle karetního obratu na obchodním místě. Níže uvedená bankovní provize 
je inkasována z každé transakce realizované platební kartou a automaticky se mění dle obratu provedeného v 
obchodním místě prostřednictvím platebního terminálu za předchozí kalendářní měsíc. 
 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2015/751 ze dne 29. 4. 2015 o mezibankovních poplatcích 
za karetní platební transakce uvádíme provizi v rozdělení na jednotlivé položky nebo jednotnou sazbu. Forma 
bankovní provize, pro kterou se rozhodnete, bude součástí smluvní dokumentace. 

A) SMLUVNÍ POPLATEK (PROVIZE) V ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY 

Transakce platebními kartami v rámci Regulace 

Karetní obrat / měsíc do 10 000 Kč 

Asociace Země 
vydavatele 
karty 

Karetní 
produkt 

Mezibankovní 
poplatek 

Poplatek 
karetní 
asociace 

Poplatek 
za zpracování 

Celková výše 
bankovní 
provize 

VISA* v rámci EU 
Debit 0,20 % 0,18 % 1,48 % 1,86 % 

Credit 0,30 % 0,18 % 1,48 % 1,96 % 

MasterCard* v rámci EU 
Debit 0,20 % 0,28 % 1,50 % 1,98 % 

Credit 0,30 % 0,28 % 1,50 % 2,08 % 

Karetní obrat / měsíc 10 001 – 20 000 Kč 

Asociace Země 
vydavatele 
karty 

Karetní 
produkt 

Mezibankovní 
poplatek 

Poplatek 
karetní 
asociace 

Poplatek 
za zpracování 

Celková výše 
bankovní 
provize 

VISA* v rámci EU 
Debit 0,20 % 0,18 % 1,18 % 1,56 % 

Credit 0,30 % 0,18 % 1,18 % 1,66 % 

MasterCard* v rámci EU 
Debit 0,20 % 0,28 % 1,20 % 1,68 % 

Credit 0,30 % 0,28 % 1,20 % 1,78 % 

Karetní obrat / měsíc 20 001 Kč a více 

Asociace Země 
vydavatele 
karty 

Karetní 
produkt 

Mezibankovní 
poplatek 

Poplatek 
karetní 
asociace 

Poplatek 
za zpracování 

Celková výše 
bankovní 
provize 

VISA* v rámci EU 
Debit 0,20 % 0,18 % 0,88 % 1,26 % 

Credit 0,30 % 0,18 % 0,88 % 1,36 % 

MasterCard* v rámci EU 
Debit 0,20 % 0,28 % 0,90 % 1,38 % 

Credit 0,30 % 0,28 % 0,90 % 1,48 % 
 

* Zahrnuje platební karty všech značek (např. VISA Electron, Maestro) vydávaných karetní asociací 
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Transakce platebními kartami mimo Regulaci 

Karetní obrat / měsíc do 10 000 Kč 10 001 – 20 000 Kč 20 001 Kč a více 

Asociace Země  
vydavatele  
karty 

Karetní produkt Bankovní 
provize 

Bankovní  
provize 

Bankovní  
provize 

VISA* 
mimo EU Debit & Credit 

3,33 % 3,03 % 2,73 % 
EU + ostatní svět Business 

MasterCard* 
mimo EU Debit & Credit 

3,75 % 3,45 % 3,15 % 
EU + ostatní svět Business 

DinerClub, 
Discover 

– – 3,75 % 3,45 % 3,15 % 

 
* Zahrnuje platební karty všech značek (např. VISA Electron, Maestro) vydávaných karetní asociací. 
 

 Transakce platebními kartami v rámci Regulace: kreditní a debetní karty (MasterCard a VISA) vydané 
v rámci EU. 

 Transakce platebními kartami mimo Regulaci: kreditní a debetní karty vydané mimo EU, dále také všechny 
firemní (business) karty.  

 

B) SMLUVNÍ POPLATEK (BANKOVNÍ PROVIZE) V JEDNOTNÉ VÝŠI 

Transakce platebními kartami 

Karetní obrat / měsíc do 10 000 Kč 10 001 – 20 000 Kč 20 001 Kč a více 

Asociace Země  
vydavatele  
karty 

Karetní 
produkt 

Bankovní 
provize 

Bankovní  
provize 

Bankovní  
provize 

VISA* 
EU + ostatní 
svět 

Debit  
& Credit 
& Business 

2,05 % 1,75 % 1,45 % 

MasterCard* 
EU + ostatní 
svět 

Debit  
& Credit 
& Business 

2,05 % 1,75 % 1,45 % 

DinerClub, 
Discover 

EU + ostatní 
svět 

– 2,05 % 1,75 % 1,45 % 

 
* Zahrnuje platební karty všech značek (např. VISA Electron, VPay, Maestro) a kategorií (např. debit, credit, 

business) vydaných karetní asociací. 
 

ONLINE PLATBA (CNT - ČSOB NETWORK TRANSACTION) 

ČSOB nabízí v rámci platební brány ČSOB jednoduché řešení platby prostřednictvím předvyplněného příkazu 
k úhradě. 
 

Transakce s využitím Online platby (CNT) 

Karetní obrat / měsíc do 10 000 Kč 10 001 – 20 000 Kč 20 001 Kč a více 

Bankovní provize 2,05 % 1,75 % 1,45 % 

 

Online platba bude součástí platební brány ČSOB a předpokládaný termín spuštění je I. Q. 2017. O přesném 
termínu spuštění budete informováni prostřednictvím e-mailu. 
 

Více informací o Online platbě naleznete na www.github.com/csob. 
 

 

http://www.github.com/csob
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ČSOB VÁM BEZPLATNĚ POSKYTNE 

 Provedení autorizace a zúčtování transakce. 

 Příchozí položky z akceptace platebních karet na váš účet k podnikání vedený u ČSOB / Era. 

 Zasílání elektronického výpisu zúčtovaných transakcí ve formátu PDF, XML nebo TXT. 

 Aplikaci POS Merchant pro online přehled a kontrolu karetních transakcí. 
 

ZÁVĚR A PLATNOST NABÍDKY 

Více informací o akceptaci platebních karet ČSOB naleznete na www.csob.cz/platebnibrana. 

Technickou dokumentaci najdete na: 

 www.platebnibrana.csob.cz 

 www.github.com/csob 
 
V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat písemně na lkluchova@csob.cz nebo telefonicky 
na +420 603 800 318. 
 
 

Tato nabídka je platná do 31.4.2017. 

SOUHLAS 
 

1. Bankovní provize 
 

Varianta A – Souhlasím s účtováním a uvedením bankovní provize ve smluvní dokumentaci 
a ve výpisu v rozdělení na jednotlivé položky. 

 
Varianta B – Souhlasím s účtováním a uvedením bankovní provize ve smluvní dokumentaci 
a ve výpisu v jednotné výši. 
 

2. Online platba (CNT - ČSOB Network Transaction) 

 
Souhlasím s nabídkou služby CNT. 
 

 
Nesouhlasím s nabídkou služby CNT. 

 
 
Dne       
 

 
 

       

  
Za obchodníka:       

 

 

http://www.csob.cz/platebnibrana
http://www.platebnibrana.csob.cz/
http://www.github.com/csob
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PŘÍLOHA 1 

 

Přehled typů formátů výpisů z karetních transakcí 

PDF formát – vhodný pro tisk 

Charakteristika Tento formát výpisu je vhodný jak pro obchodníky, kteří vyžadují jednotné zúčtování provize, 
tak pro obchodníky, kteří mají zúčtování provize rozdělené na jednotlivé položky. 

Frekvence 
 

 Denní – výpis se generuje automaticky každý kalendářní den následující po zúčtování 
transakce platební kartou. 

 Týdenní – výpis se generuje v pondělí následujícího týdne. 

 Měsíční – výpis se generuje první den následujícího měsíce. 

Doručování  Elektronicky e-mailem. 

 K dispozici ke stažení v aplikaci POS Merchant.  

Archivace Výpisy jsou automaticky archivovány v aplikaci POS Merchant. 

Otevření souboru Výpisy ve formátu PDF lze snadno zobrazit pomocí bezplatného softwaru Acrobat 
Reader DC. 

TXT formát – vhodný pro další zpracování 

Charakteristika Tento formát výpisu lze poskytnout pouze obchodníkům, kteří vyžadují jednotné zúčtování 
provize (tj. bez rozdělení na jednotlivé položky). Soubor lze poměrně snadno konvertovat 
do formátu vhodného pro export dat do účetních a informačních systémů obchodníka, tím je 
následně umožněno automatické párování transakcí mezi pokladním systémem, 
elektronickým výpisem karetních transakcí a elektronickým výpisem z bankovního účtu. 

Frekvence 
 

 Denní – výpis se generuje automaticky každý pracovní den následující po zúčtování 
transakce platební kartou v pozdních večerních hodinách. 

 Týdenní – výpis se generuje v pondělí následujícího týdne. 

 Měsíční – výpis se generuje první den následujícího měsíce. 

Doručování  Elektronicky e-mailem. 

 Prostřednictvím služby elektronického bankovnictví ČSOB MultiCash 24. 

Archivace Výpisy nejsou archivovány v aplikaci POS Merchant. 

Otevření souboru Výpisy ve formátu TXT lze otevřít pomocí softwaru Notepad (Poznámkový blok). 

XML formát – vhodný pro další zpracování 

Charakteristika Tento formát výpisu je vhodný jak pro obchodníky, kteří vyžadují jednotné zúčtování provize, 
tak pro obchodníky, kteří mají zúčtování provize rozdělené na jednotlivé položky. XML výpis 
je možné exportovat do účetních a informačních systémů obchodníka, tím je umožněno 
automatické párování transakcí mezi pokladním systémem, elektronickým výpisem 
z karetních transakcí a elektronickým výpisem z bankovního účtu. 

Frekvence 
 

 Denní – výpis se generuje automaticky každý kalendářní den následující po zúčtování 
transakce platební kartou. 

 Týdenní – výpis se generuje v pondělí následujícího týdne. 

 Měsíční – výpis se generuje první den následujícího měsíce. 

Doručování  Elektronicky e-mailem. 

 K dispozici ke stažení v aplikaci POS Merchant.  

Archivace Výpisy jsou automaticky archivovány v aplikaci POS Merchant. 

Otevření souboru Výpisy ve formátu XML lze snadno zobrazit pomocí softwaru Excel. 

 


