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Příloha č. 5 
Pravidel systému CERTIS 

 

Vzorové texty pro označení vybraných položek  
v poli Zpráva pro klienta 

 

1. Text pro účely opravného zúčtování (k článkům 35 a 38 Pravidel) 
K označení položky opravného zúčtování přímý účastník uvede podle povahy informace 
následující text: 

a) „Storno částky Kč ... ze dne ... pod položkou č. ... z účtu č. .../BBBB“ 
b) „Částečné storno původní částky Kč ... ze dne ... pod položkou č. ... z účtu 

č. .../BBBB, správná částka Kč….“  
Pokud se text podle písm. b) nevejde do pole AV, zkrátí se takto (každý řádek 
představuje jedno podpole z pole AV, částka se uvádí bez úvodních nul, první 
a druhá část čísla účtu též bez úvodních nul): 
Část.st.pův.č.Kč999000000,00zDD.MM. 

RRRR pol.č.DDMMRRRR 1234567890123 

z účtu 123456-1234567890/BBBB 

správná částka Kč 900000000,00 

Text uvedený v písm. a) a písm. b) se užije pro informování neoprávněného 
příjemce a dále plátce, na jehož účtu bylo chybné (i opravné) zúčtování 
provedeno, s výjimkou případů chyby v bankovním spojení plátce. 

c) „Opravné zúčtování - převod částky Kč … z účtu plátce č. …/BBBB“.  

Text uvedený v písm. c) se užije pro informování oprávněného příjemce v případě, 
že převádí na jeho účet částku ve správné výši ze svého vnitřního účtu. 

  
2. Text pro účely vracení platby (k článku 40 Pravidel) 

K označení vracené položky z důvodu neexistence účtu přímý účastník uvede v položce 
následující text: 
„Neexistující účet - číslo účtu …“  

 
3. Text pro účely inkasní formy placení (k článkům 41 a 42 Pravidel)  

K odůvodnění odmítnutí žádosti o inkaso uvede přímý účastník v položce následující text:  

a) „Neautorizováno“ 

Text uvedený v písm. a) se užije v případě odmítnutí žádosti o inkaso, není-li 
na účtu plátce zajištěno krytí částky uvedené v příkazu k inkasu. 

b) „Neexistující účet - číslo účtu …“ 

Text uvedený v písm. b) se užije v případě odmítnutí žádosti o inkaso z důvodu 
neexistence účtu. 
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