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1. ROZSAH
1. 1.  Obchodník si může vybrat ceno-
vý model Interchange++ nabízený Po-
skytovatelem služeb prostřednictvím 
KB SmartPay v souvislosti se servisními 
poplatky obchodníka za platby Kartami 
různých značek, tj. Visa, MasterCard, Di-
ners Club / Discover, UP a JCB.
1. 2.  Poskytovatel služeb nabízí cenový 
model Interchange++ v souvislosti se 
zavedením Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezi-
bankovních poplatcích za karetní plateb-
ní transakce, ze dne 29. dubna 2015.

2. CENOVÝ MODEL
2. 1.  Cenový model Interchange++ před-
stavuje dynamický cenový model, který 
vychází ze skutečných nákladů různých 
stran podílejících se na zpracování pla-
tební transakce. Servisní poplatek ob-
chodníka uplatňovaný v rámci tohoto 
modelu se skládá z mezibankovního 
poplatku, poplatku Karetní společnosti 
a servisního poplatku.
• Mezibankovní poplatek představuje 

úhradu, kterou Poskytovatel služeb 
při poskytování služeb musí přímo či 
nepřímo provést za každou transakci 
ve prospěch vydavatele Karty (obvyk-
le banky). Výše mezibankovního po-
platku je určena na základě několika 
faktorů, jako je typ ověření a zabezpe-
čení (čipová karta, bezkontaktní karta, 
3D Secure, magnetický proužek na 
kartě atd.), značka a typ Karty (firemní 
nebo spotřebitelská, debetní, kredit-
ní, předplacená apod.), a na základě 
toho, kde se Obchodník a Držitel kar-
ty nachází (jejich geografická poloha). 
U spotřebitelských karet ukládá výše 
uvedené nařízení EU poplatek v ma-
ximální výši 0,2 % za transakci pro 
transakce debetními kartami a 0,3 % 
pro transakce kreditními kartami. 
V rámci cenového modelu Inter-
change++ se mezibankovní poplatek 
uplatňuje na základě přefakturování 

(tj. na tzv. pass-through základě). Pro 
každou transakci tedy Poskytovatel slu-
žeb použije za účelem výpočtu celko-
vého servisního poplatku Obchodníka 
použitelný mezibankovní poplatek.

• Poplatek Karetní společnosti se týká 
nákladů spojených se službami po-
skytovanými Karetními společnost-
mi v souvislosti s transakcemi — jako 
jsou náklady na zúčtování, propojení 
a marketing. Výše poplatku Karetní 
společnosti je stanovena na zákla-
dě různých faktorů, jako je to, odkud 
Držitel karty pochází, Karetní společ-
nost, typ Karty a částka transakce. 
Poplatek Karetní společnosti se rovněž 
uplatňuje na základě přefakturování 
(tj. na tzv. pass-through základě). Pro 
každou transakci tedy Poskytovatel 
služeb použije za účelem výpočtu ser-
visního poplatku obchodníka skutečně 
použitelný poplatek Karetní společnos-
ti.

• Servisní poplatek představuje úhradu 
Poskytovateli služeb za služby, které pří-
mo souvisejí s účinným zpracováním 
transakcí – jako je zpracování, platby 
obchodníka a podávání zpráv. Při stano-
vení výše servisního poplatku zohled-
ňuje Poskytovatel služeb konkrétního 
obchodníka, očekávaný objem trans-
akcí a průměrnou částku transakce. 
Servisní poplatek nepokrývá náklady 
na služby, které se zpracováním reali-
zované transakce souvisejí pouze ne-
přímo: tyto náklady budou uvedeny 
v Objednávkovém formuláři a budou 
účtovány samostatně (např. náklady 
na spory a zpětné zúčtování [charge-
backs], náklady na aktivaci, náklady na 
zamítnuté autorizace, náklady na plně-
ní povinností týkajících se boje proti 
praní špinavých peněz a plnění stan-
dardů PCI/DSS apod.). Servisní popla-
tek také nepokrývá výjimečné služby 
(např. riziko spojené s kolísáním kurzu 
cizí měny, vyúčtování nespadající pod 
systém SEPA apod. – v souvislosti s ni-

miž je Poskytovatel servisu oprávněn 
fakturovat dodatečné poplatky).

3. VYPOŘÁDÁNÍ
3. 1.  Poskytovatel servisu nebude po-
skytovat přehled různých nákladových 
složek spojených s transakcí v reálném 
čase. Namísto toho bude fakturovat 
předběžnou kalkulaci předpokládaných 
průměrných nákladů na transakci (dále 
jen „Předpokládaná výše provize“), je-
jichž částka bude uvedena v Objednáv-
kovém formuláři.
3. 2.  Na konci každého měsíce budou 
částky již zaplacené na základě platby 
Předpokládané výše provize porovnány 
s částkou skutečných mezibankovních 
poplatků, poplatků Karetní společnos-
ti a servisních poplatků vztahujících se 
na transakci. Pokud bude mezi těmito 
částkami zjištěn rozdíl, bude výše rozdí-
lu vyúčtována KB SmartPay nebo bude 
uhrazena ve prospěch Obchodníka na 
základě dobropisu.
3. 3.   Poplatek Karetní společnosti pří-
slušný pro každou transakci je vypočí-
tán v EUR a následně převeden do CZK. 
Směnný kurz použitý pro převedení po-
platku mezi EUR a CZK je kurz  vydaný 
Evropskou Centrální Bankou pro den re-
alizace zúčtování transakce, který je ob-
vykle dnem následujícím po provedení 
trasakce (D+1).   

4. REPORTING
4. 1.  Na konci každého měsíce předloží 
společnost KB SmartPay Obchodníkovi 
přehled transakcí, a to celkově za Karet-
ní společnosti a kategorii Karty (debetní 
nebo kreditní). U souhrnné kategorie 
bude uveden počet transakcí, již zaplace-
ná Předpokládaná výše provize, celková 
výše mezibankovních poplatků a celko-
vá výše poplatků Karetních společností.
Podrobnější informace ohledně transak-
cí mohou být projednány a kdykoliv sta-
ženy prostřednictvím extranetu Poskyto-
vatele služeb: www.kbSmartPay.cz/mex.
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