Platnost od 1. 1. 2007
Č á s t V.
MEZIBANKOVNÍ PLATEBNÍ STYK
Položka
0501010
0501011
0501012
0501013
0501014
0501015

Operace
Zpracování jedné neprioritní vstupní položky předané zúčtovacímu
centru
od 17:00 hod. dne D-1 do 00:00 hod. dne D
I. pásmo
od 00:00 hod.
do 08:30 hod. dne D
II. pásmo
od 08:30 hod.
do 12:30 hod. dne D
III. pásmo
od 12:30 hod.
do 13:30 hod. dne D
IV. pásmo
od 13:30 hod.
do 14:30 hod. dne D
V. pásmo
od 14:30 hod.
do 15:30 hod. dne D
VI. pásmo

0501210
0501213
0501214
0501215

Zpracování jedné prioritní vstupní položky předané zúčtovacímu
centru
od 17:00 hod. dne D-1 do 12:30 hod. dne D I. – III. pásmo
od 12:30 hod.
do 13:30 hod. dne D
IV. pásmo
od 13:30 hod.
do 14:30 hod. dne D
V. pásmo
od 14:30 hod.
do 15:30 hod. dne D
VI. pásmo

Cena v Kč

0501020 Vytvoření jedné výstupní položky
0501030 Zpracování písemného příkazu předaného na tiskopisu

0,22
0,40
1,20
4,-20,-100,--

5,-10,-20,-100,-zdarma
1 000,--

Zpracování souboru vstupních dat (nosiče)
a) druhý a další soubor vstupních dat mimo Systém přenosu zpráv
b) první soubor vstupních dat mimo Systém přenosu zpráv
c) všechny soubory vstupních dat v Systému přenosu zpráv
Vytvoření souboru výstupních dat (nosiče) z archivovaných dat
Vyhledání položky s datem zpracování starším než 30 kalendářních dnů

100,-zdarma
zdarma
500,-100,--

Sleva z ceny za zpracování jedné vstupní položky v závislosti na počtu
zpracovaných položek v měsíci
0501070 a) od 250 000. do 2 499 999. položky v měsíci
0501071 b) od 2 500 000. do 4 999 999. položky v měsíci
0501072 c) od 5 000 000. položky v měsíci

0,04
0,08
0,13

0501040
0501041
0501042
0501050
0501060

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
k Části V. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB
1.

Ceny za provádění mezibankovního platebního styku účtuje ČNB bankám v souladu se Smlouvu
o vedení účtů platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku a jiným institucím
v souladu s příslušnými smlouvami o předávání příkazů z třetí strany.

2.

Touto Částí V. se ruší Část V. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 1. 2005.

