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NOVÉ INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

DATOVÉ FORMÁTY PRO STAHOVÁNÍ VÝPISŮ V NOVÉM INTERNETOVÉM 
BANKOVNICTVÍ A OVĚŘENÍ NASTAVENÍ V EKOMUNIKÁTORU

Informace pro nové uživatele funkcionality stahování výpisů: V levém sloupci tabulky níže jsme pro Vás připravili podrobné informace 
k formátu exportu výpisů.

Informace pro uživatele eKomunikátoru: Tento návod Vám pomůže ověřit nastavení výpisů v eKomunikátoru a podle toho následně vybrat 
formu výpisů v novém internetovém bankovnictví. Aktuální nastavení výpisů v eKomunikátoru najdete v záložce nastavení. Podle tabulky níže 
pak vyberete nejvhodnější formát v internetovém bankovnictví. 
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MOŽNOSTI PŘI EXPORTU VÝPISŮ V NOVÉM 
INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ

ZOBRAZENÍ V EKOMUNIKÁTORU

ABO (ediční formát) s AV polem s názvem protistrany 
(v poli Doplňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Ediční formát znamená, že čísla účtů jsou v čitelné po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
0000008271917036).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňu-
jící údaj uloží název účtu protistrany (max. 20 znaků).

 Soubor obsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 (typ 
záznamu 078 a 079), do kterých se uloží poznámka transakce 
(dohromady max. 140 znaků).

ABO (ediční formát) s AV polem s poznámkou (v poli Do-
plňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda. 
 Ediční formát znamená, že čísla účtů jsou v čitelné po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
0000008271917036).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňující 
údaj uloží poznámka transakce (max. prvních 20 znaků).

 Soubor obsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 (typ 
záznamu 078 a 079), do kterých se uloží poznámka transakce 
(dohromady max. 140 znaků).

ABO (ediční formát) bez AV pole s názvem protistrany 
(v poli Doplňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Ediční formát znamená, že čísla účtů jsou v čitelné po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
0000008271917036).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňu-
jící údaj uloží název účtu protistrany (max. prvních 20 znaků).

 Soubor neobsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 
(typ záznamu 078 a 079).

ABO (ediční formát) bez AV pole s poznámkou (v poli Do-
plňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda. 
 Ediční formát znamená, že čísla účtů jsou v čitelné po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
0000008271917036).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňu-
jící údaj uloží poznámka transakce (max. prvních 20 znaků).

 Soubor neobsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 
(typ záznamu 078 a 079).
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MOŽNOSTI PŘI EXPORTU VÝPISŮ V NOVÉM 
INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ

ZOBRAZENÍ V EKOMUNIKÁTORU

ABO (vnitřní formát) s AV polem s názvem protistrany 
(v poli Doplňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Vnitřní formát znamená, že čísla účtů jsou v přeskládané po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
6031827197000000).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňu-
jící údaj se uloží název účtu protistrany (max. 20 znaků).

 Soubor obsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 (typ 
záznamu 078 a 079), do kterých se uloží poznámka transakce 
(dohromady max. 140 znaků).

ABO (vnitřní formát) s AV polem s poznámkou (v poli Do-
plňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Vnitřní formát znamená, že čísla účtů jsou v přeskládané po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
6031827197000000).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňu-
jící údaj se uloží poznámka transakce (max. prvních 20 znaků).

 Soubor obsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 (typ 
záznamu 078 a 079), do kterých se uloží poznámka transakce 
(dohromady max. 140 znaků).

ABO (vnitřní formát) bez AV pole s názvem protistrany 
(v poli Doplňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Vnitřní formát znamená, že čísla účtů jsou v přeskládané po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
6031827197000000).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňu-
jící údaj se uloží název účtu protistrany (max. prvních 20 znaků).

 Soubor neobsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 
(typ záznamu 078 a 079).

ABO (vnitřní formát) bez AV pole s poznámkou (v poli Do-
plňující údaj)
 Přípona výpisu je *.GPC – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Vnitřní formát znamená, že čísla účtů jsou v přeskládané po-

době (např. účet 8271917036 je v souboru uložen jako 
6031827197000000).

 V Obratové položce (typ záznamu 075) se v poli č. 11 Doplňu-
jící údaj se uloží poznámka transakce (max. prvních 20 znaků).

 Soubor neobsahuje záznamy Podpole AV1-AV2 a AV3-AV4 
(typ záznamu 078 a 079).
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MOŽNOSTI PŘI EXPORTU VÝPISŮ V NOVÉM 
INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ

ZOBRAZENÍ V EKOMUNIKÁTORU

Gemini rozšířený formát s hlavičkou
 Přípona výpisu je *.ACE – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Soubor obsahuje jak hlavičku výpisu tak jednotlivé transakce - 

v prvním řádku jsou informace o výpise (počáteční zůstatek, ko-
nečný zůstatek, příjmy, výdaje, datumy od-do apod.) a následují 
řádky s jednotlivými transakcemi.

Gemini standardní formát bez hlavičky
 Přípona výpisu je *.ACE – Helios, Money 3S, Pohoda.
 Soubor obsahuje pouze řádky s jednotlivými transakcemi, neob-

sahuje informace o výpise (počáteční zůstatek, konečný zůsta-
tek, příjmy, výdaje, datumy od-do apod.).

NOVÝ FORMÁT

XML
 Přípona výpisu je *.XML – Helios, Money 3S, Pohoda. 
 Soubor obsahuje jak hlavičku výpisu tak jednotlivé transakce.


