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Výpis z účtu – vysvětlení

Záhlaví výpisu

Výpis z účtu: název účtu, ke kterému je výpis vytvořen
Číslo účtu: číslo účtu ve formátu běžném v České republice
Období: za které období je výpis vytvořen
Číslo výpisu: pořadové číslo výpisu v daném roce

Identifikační údaje

Majitel / název účtu: jméno majitele účtu / vlastní název
Měna účtu: mezinárodní kód měny, ve které je účet veden
IBAN: číslo účtu v mezinárodním platném formátu 
BIC: swiftový kód České spořitelny, a.s.

Základní údaje

Počáteční zůstatek: počáteční zůstatek je roven konečnému zůstatku uvedenému na předchozím řádném výpisu
Konečný zůstatek: konečný zůstatek účtu k datu, ke kterému byl vytvořen tento výpis
Rezervace prostředků: částka transakce čekající na zaúčtování
Rezervace pro exekuce: blokace prostředků 3. stran, exekuční řízení
Zajištění v trestní věci: blokace prostředků 3. stran, trestní řízení
Rezervace ze strany banky: dočasná blokace prostředků v rámci prověřování AML
Disponibilní zůstatek: částka, se kterou můžete disponovat, včetně povoleného přečerpání účtu (kontokorentu)

Přehled pohybů na účtu

Zaúčtováno: datum provedení transakce na účtu
Provedeno: datum odeslání prostředků z protiúčtu, ze kterého došla platba, nebo datum složení prostředků 
v hotovosti v pokladně
Položka: popis provedené transakce
Částka obratu cizí měny: částka provedené transakce s mezinárodním kódem měny transakce
Popis: doplňující popis nebo údaje k realizované transakci
Číslo protiúčtu: číslo protiúčtu příslušné transakce
Název protiúčtu: název protiúčtu příslušné transakce
Kurz měny obratu/Kurz měny účtu: kurz měny provedené transakce/kurz měny, ve které je veden účet
Variabilní symbol: identifikátor platby
Konstantní symbol: identifikátor platby
Specifický symbol: identifikátor platby

Shrnutí pohybů na účtu

Obraty za období výpisu: celková částka příchozích a odchozích obratů od data, ke kterému byl vytvořen 
předcházející řádný výpis z účtu, do data, k němuž byl vytvořen tento výpis z účtu
Obraty od začátku roku: celková částka příchozích a odchozích obratů od 1. 1. příslušného roku do data,  
ke kterému byl vytvořen výpis
Počet položek na výpise: celkový počet obratů uvedených na výpise
Počet čekajících obratů: počet transakcí, které dosud nebyly na účtu provedené, ale které budou po splnění 
podmínek provedeny
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Transakce čekající na zaúčtování: detaily transakcí, čekající na datum splatnosti
Neprovedené položky: nezaúčtované položky z důvodu nedostatečného disponibilního zůstatku

Přehled pohledávek

Typ: typ pohledávky (Jistina, Řádný úrok, Úrok z prodlení)
Platby ve lhůtě splatnosti: částky řádně zaplacené ve smluveném termínu
Pohledávky po lhůtě splatnosti: dlužné částky nesplacené ve smluveném termínu
Počáteční stav: stav jednotlivých položek (jistina, řádný úrok, poplatky, úrok z prodlení, smluvní pokuty) na začátku 
období zobrazené tímto výpisem
Konečný stav: stav jednotlivých položek (jistina, řádný úrok, poplatky, úrok z prodlení, smluvní pokuty) ke dni 
vytvoření tohoto výpisu
Pohledávka celkem: celkové součty za platby ve lhůtě splatnosti a pohledávky po lhůtě splatnosti

Služby k účtu

Další informace pro klienty: informace o službách k účtu, předem schválené úvěrové možnosti a další informace 
z banky


