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Poplatek za služby/ Merchant Service Charge (MSC) 

Poplatek za služby/MSC je celková částka hrazená poskytovateli platebních služeb za transakce platebními 

kartami. Poplatek za služby může být účtován jako A) suma jednotlivých poplatků/ MIF++  nebo B) kumulovaný 

poplatek. 

A) Strukturovaný poplatek MIF++  

MIF++ poplatek poskytuje obchodníkovi transparentnost v účtování poplatku za služby a skládá se z 3 poplatkových 

složek: 

1. Interchange fee 

Interchange fee poplatky jsou stanoveny kartovými schématy. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, je 

zavedeno následující regionální poplatkové schéma. Toto poplatkové schéma se týká platebních transakcí 

provedených v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), kdy vydavatel i poskytovatel platebních služeb 

se nachází v rámci EHP. 

 

 Soukromá debetní platební 

karta 

Soukromá kreditní platební 

karta Visa 

0,2 %* 0,3 %* 

Mastercard 

UnionPay 

JCB 
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Výše poplatků za transakce kartami komerční klientely, výše mezinárodních interchange fee poplatků* a více 

informací naleznete na následujících stránkách kartových schémat. 

 

Visa:                                 https://www.visaeurope.com/ 

Mastercard:                         https://www.mastercard.cz/cs-cz/obchodnici.html 

UnionPay:                            http://www.unionpayintl.com/en/index.shtml 

JCB:                                     http://www.global.jcb/en/ 

 

2. Poplatek kartovému schématu /Assessment fee (Scheme fee) 

Poplatek kartovému schématu (Visa, Mastercard, UnionPay, JCB). Přehled poplatků je k dispozici na stránkách  

www.gpnmerchant.com, v sekci “Ke stažení”.  

 

3. Poplatek za akceptaci platebních karet (Acquirer fee) 

Výše poplatku za akceptaci platebních karet je stanovena individuálně. 

 

B) Kumulovaný poplatek 

Výše kumulovaného poplatku je stanovena individuálně. 

 

 

Zveřejněné dne: 14.8.2017 

Účinné od: 14.8.2017 

 
* U transakcí provedených platebními kartami, jejichž podkladové účty jsou vedeny v jiné měně než v CZK, nám karetní schémata účtují MIF 
poplatek (Scheme Fee a Interchange fee) v cizí měně. Výslednou částku MIF Vám vyúčtujeme v CZK za použití směnného kurzu "Devizy 
prodej" dle kurzovního lístku České spořitelny, a.s., uveřejněného na www.csas.cz. 
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