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Obchodní a technické řešení přijímání platebních karet v České republice  pro: 
Česká pirátská strana, přijímání darů 

 

Předkladatel nabídky 
Obchodní jméno: 

Sídlo: 

IČO: 

Zapsaná: 

 

 

Kontaktní osoba pověřená jednáním 

Jméno a příjmení: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Global Payments s.r.o. 
V Olšinách 626/80, Praha 10. 100 00 

04235452 

Zapsaná v  obchodním rejstříku v edeném Městský m soudem v  Praze, 

oddíl C, v ložka 244453 

 

 

Jakub Vocetka 

+420 602 356 082 

jv ocetka@globalpay ments.cz 

 

Internetová platební brána E commerce, akceptace platebních karet přes internet: 

 

Platební podmínky: 
Vstupní poplatek, spuštění služby E commerce 0,- Kč + DPH (0%) 

Paušální poplatek 180,- Kč/měsíc 

Help Desk 7dní x24hodin zdarma 

Poplatek z každé uskutečněné transakce Ano viz níže 

Elektronické zasílání avíz o platbách, přístup do databáze plateb zdarma 

  

Poplatky podle struktury MIF++ 
 
Cena se skládá ze tří částí: 
 

1. Náklady na mezibankovní poplatky, poplatek vydavatelské bance ("MIF") 

2. Náklady kartových asociací Visa, MasterCard (tj. Card scheme fees - CSF) 

3. Naklady na zpracování transakcí (Acquirer fee) 
 
Zúčtování ve schématu MIF++ obnáší to, že poplatek MIF a CSF (první dvě složky) jsou automaticky účtovány ve 100% výši dané v ydavatelskou 

bankou, resp. asociacemi VISA/ MC. Výsledný poplatek v MIF++ se bude lišit – podle typů použitých karet. Vyhrazujeme si právo na automatickou 
korekci v případě, že náklady kartových asociací, nebo mezibankovní poplatky, budou upraveny mimo hodnoty uvedené níže. 

 
 

 
 

 

1. Náklady na MIF (mezibankov ní poplatky) 
 
 

Náklady na MIF (poplatky acquirera vydavatelské bance) jsou účtovány v souladu s údaji předloženými zákazníkům, sazby jsou k dispozici v cenovém 
bulletinu kartových asociací  (Visa, MasterCard).  Dle účinnosti regulace EU, jsou mezibankovní poplatky zastropovány  a sjednoceny na úroveň 0,2  

% u debetních  a 0,3 % u kreditních karet. Regulace se nevztahuje na firemní karty a na karty vydané mimo EU.  
 

Hodnoty IF dle zveřejněného ceníku Visa - http://www.visaeurope.com/media/images/cbdip_irf-73-20005.pdf 

Hodnoty IF dle zveřejněného ceníku MasterCard -  http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Intra -EEA.html 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.visaeurope.com/media/images/cbdip_irf-73-20005.pdf
http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Intra-EEA.html
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2. Náklady kartov ých asociací (card scheme fees) 
 

Náklady budou účtovány podle tabulky uvedené níže, která může být v  budoucnu ze strany kartových asociací upravována. V případě, že do 
kartových schémat přibude nový poplatek,  bude jeho výše přidána k nákladům zákazníka. 

 

 
Domestic Intra (Europe) Inter (World) 

 % CZK per txn % CZK per txn  % CZK per txn 

Visa Credit Private 0,038500% 0,224400 0,038500% 0,224400 0,497500% 2,103750 

MasterCard Credit Private 0,157080% 0,558195 0,259080% 0,558195 0,667080% 4,347750 

Visa Debit Private 0,034400% 0,224400 0,034400% 0,224400 0,493400% 2,103750 

Debit MasterCard and Maestro Private 0,157080% 0,558195 0,259080% 0,558195 0,667080% 4,347750 

Visa Credit Business 0,038500% 0,224400 0,038500% 0,224400 0,497500% 2,103750 

MasterCard Credit Business 0,157080% 0,558195 0,259080% 0,558195 0,667080% 4,347750 

Visa Debit Business 0,034400% 0,224400 0,034400% 0,224400 0,493400% 2,103750 

Debit MasterCard and Maestro Business 0,157080% 0,558195 0,259080% 0,558195 0,667080% 4,347750 

 

 

3. Náklady na zpracov ání transakcí na straně poskytovatele služby (acquirer fee)  

Výše acquirer fee 1,30 % 

 
Předpokládaný obrat přes platební bránu za rok cca 500 000,- Kč  výše jedné transakce cca 300 Kč  
 

 

Celkový poplatek bude součtem těchto tří poplatků. Bod 1 + bod 2 + bod 3 

Celková výše poplatku se bude lišit podle druhu a typu použité karty, 

celkový poplatek pro karty v regulaci EU lze odhadnout na cca 1,70 % z transakce. 
 

 
Žádné další poplatky, ani služby se neúčtují. 

 

Výše uvedené podmínky uvedené v nabídce jsou pouze indikativní a v žádném ohledu nepředstavují závazek ze 

strany GP poskytnout výše uvedené služby, resp. návrh na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených služeb podléhá 

konečnému schválení příslušnými orgány GP a jeho nutnou podmínkou je podpis příslušných dokumentů.   

 

Podrobnosti ke službě E commerce najdete na http://gpw ebpay.cz 
 
Některé informace o provozu platebního terminálu: 

- Platby ze všech karet se připisují na váš účet jednou souhrnnou platbou (dávkou), jednou denně  
- Peníze na účtu jsou hned následující pracovní den po odeslání dávky  

- Pro podrobné sledování průběhu a kontrolu plateb slouží on -l ine portál   

 

 
 
Navrhovaná spolupráce je dvoustrannou záležitostí mezi Global Payments s.r.o. a příjemcem nabídky. Zúčastněné strany se zavazují, že nebudou 

o předmětu Nabídky a Platebních podmínkách informovat žádnou třetí stranu. 
 

Nabídka je platná minimálně 30 dní od jejího zaslání 
 


