
Štruktúra vstupného súboru zahraničných prevodných príkazov. 

 

Jedna účtovná veta (prevodný príkaz) je ohraničená prvým riadkom obsahujúcim znaky ### 

ukončeným CR LF a posledným riadkom obsahujúcim znaky $$$ ukončeným CR LF . Medzi týmito 

riadkami musia byť presne v poradí podľa nasledujúcej tabuľky riadky so začiatočnými znakmi 01: až 

47: . Platná veta musí obsahovať všetky tieto riadky bez ohľadu na to, či je alebo nie je uvedený 

popis/hodnota položky.   

 

 
Kód  Popis položky Dát.typ Hodnota položky 

Poznámky/príklad 
vyplnenia 

 

oddelovač -začiatok 
príkazu 

char(3) ###  

01: 
typ účtovnej vety Int vždy s hodnotou 356  

02: 
zdroj účtovnej vety char(3) vždy s hodnotou www  

03: 

ID príkazu v rámci 
dávky 

Int Hodnota RRMMDDXXXX, kde RRDDMM je 
rok, mesiac, deň a XXXX je poradové číslo 
príkazu v súbore 

1. platba zo dňa 13.08.2011 
bude mať poradové číslo  
1108130001, 2. platba bude  
mať poradové číslo 
1108130002 ... 

04: 
predčíslo debetného 
účtu 

char(6)    

05: 
číslo debetného účtu char(10)    

06: 
suma príkazu varchar uvádza sa v celých centoch (teda bez 

oddeľovačov) 
 

07: 
mena príkazu char(3) podľa normy ISO 4217, napr. EUR, CZK, 

USD…    
v prípade EHP platby vždy 
EUR 

08: 

poplatky znáša  char(3) OUR - poplatky hradí príkazca  
SHA - poplatky banky príkazcu platí 
príkazca, ostatné platí príjemca 
BEN - všetky poplatky hradí príjemca 

v prípade EHP platby vždy 
SHA 

09: 
zodpovedný referent 
príkazcu 

varchar(40) uvedenie hodnoty nie je povinné  

10: 
spôsob platby char(1) vždy hodnota 1, SWIFT = 1 

11: 
názov banky príjemcu 
(1/4) 

varchar(35) názov banky  

12: 
názov banky príjemcu 
(2/4) 

varchar(35) BIC alebo SWIFT kód v prípade EHP platby vždy 
 BIC format 

13: 
názov banky príjemcu 
(3/4) 

varchar(35) kód štátu podľa ISO  

14: 
názov banky príjemcu 
(4/4) 

varchar(35) mesto banky príjemcu  

15: 
štát banky príjemcu char(2) kód štátu podľa ISO  

16: 
oddelovač   prázdne pole  

17: 
príjemca (1/4) varchar(35) meno príjemcu  

18: 
príjemca (2/4) varchar(35) adresa príjemcu - ulica, číslo  

19: 
príjemca (3/4) varchar(35) adresa príjemcu – mesto  

20: 
príjemca (4/4) varchar(35) adresa príjemcu - kód štátu podľa ISO  

21: 
číslo účtu príjemcu varchar(34) IBAN alebo číslo účtu v prípade EHP platby vždy 

 IBAN format 

22: 
platobný titul char(3) podľa číselníka NBS v pripade EHP platby do 

výšky 50 000€ vždy 888 

23: 
referencia príkazcu varchar(16) kontakt na príkazcu, hodnota nemusí byť 

uvedená 
 

24: 
oddelovač   prázdne pole  

25: 
špecifikácia platby 
(1/4) 

varchar(35) uvádza sa v informácii pre príjemcu  

26: 
špecifikácia platby varchar(35) uvádza sa v informácii pre príjemcu  



(2/4) 

27: 
špecifikácia platby 
(3/4) 

varchar(35) uvádza sa v informácii pre príjemcu  

28: 
špecifikácia platby 
(4/4) 

varchar(33) uvádza sa v informácii pre príjemcu  

29: 
dátum splatnosti char(10) formát DD.MM.YY  

30: 
súrna platba (s 
poplatkom) 

char(1) áno = 1, nie = 0  

31: 
potvrdenie doručenia 
(s poplatkom) 

char(1) áno = 1, nie = 0  

32: 
oddelovač   prázdne pole  

33: 
oddelovač char(1) vždy hodnota 0  

34: 
oddelovač   prázdne pole  

35: 
oddelovač   prázdne pole  

36: 
oddelovač   prázdne pole  

37: 
oddelovač   prázdne pole  

38: 
oddelovač char(1) vždy hodnota 0  

39: 

typ úhrady char(1) vždy hodnota 4  

40: 
oddelovač char(1) vždy hodnota 0  

41: 
adresa pre kreditné 
avízo (1/4) 

varchar(35) meno príjemcu (identická s polom 17)  

42: 
adresa pre kreditné 
avízo (2/4) 

varchar(35) adresa príjemcu - ulica, číslo (identická s 
polom 18) 

 

43: 
adresa pre kreditné 
avízo (3/4) 

varchar(35) adresa príjemcu - mesto (identická s polom 
19) 

 

44: 
adresa pre kreditné 
avízo (4/4) 

varchar(35) adresa príjemcu - kód štátu podľa ISO 
(identická s polom 20) 

 

45: 
oddelovač char(1) vždy hodnota 1  

46: 

dohodnutý 
individuálny kurz 

char(1) áno = 1, nie = 0 Ak 1 - vyžaduje vopred 
telefonicky 
 dohodnúť s bankou 

47: 

zrýchlená platba char(1) nie = 0 , áno na D+1 = 1 , áno na D+0 = 2, 
kde D je aktuálny deň 

Ak 1 alebo 2 - vyžaduje 
vopred telefonicky  
dohodnúť s bankou 

  
oddelovač  - koniec 
príkazu 

char(3) vždy $$$  

 

 


