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SEPA platby – generace IBAN / BIC 

Od verze Klienta 6.12.c jsou doplněny změny v souvislosti se zavedením povinnosti zasílat příkazy 

k úhradě ve formátu SEPA XML (od 1.2.2016), kde budou uvedena čísla bankovních účtů ve formátu 
IBAN a BIC. 

 

1. Vygenerování účtu IBAN/BIC v číselníku obchodních partnerů 

Vygenerování IBAN/BIC lze provést automaticky přes tlačítko  , pokud je v číselníku 
obchodních partnerů vyplněno bankovní spojení v poli Bank. účet a za lomítkem kód banky. Po 
kliknutí na tlačítko IBAN /BIC se vygeneruje kód IBAN na 24 znaků a kód BIC v délce 11 znaků.  

Upozornění: Jestliže vyplňujete IBAN ručně, je nutné vypisovat souvislý údaj bez mezer. 

Při generaci IBAN a BIC probíhá kontrola: 

1) na správně zadané číslo účtu, 
2) na platný kód banky, 
3) na již zadaný IBAN/BIC (kontrola proti vyplněnému poli bankovní účet a kód banky) 

V případě, že je nalezen chybný záznam, program upozorní uživatele následujícími hláškami: 

Ad 1) Nesprávně zadané číslo účtu – je potřeba zkontrolovat a opravit bankovní účet: 

 

 

Ad 2)  Špatně zadaný kód banky  
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Ad 3) Kontrola na již zadané IBAN/BIC 

 

Je-li původní bankovní spojení navedeno správně, pak se do pole IBAN/BIC vygeneruje po kliknutí na 
tlačítko IBAN/BIC platné bankovní spojení ve formátu, který je nutný pro SEPA XML. 

 

Další bankovní účty obchodního partnera je možné doplňovat, popř. editovat přes tlačítko s třemi 

tečkami vedle čísla bankovního účtu   

 

Chceme-li záznam přidat, je třeba zvolit „Nový záznam“ a doplnit pole bank. účet a kód banky pod 
tabulkou. Přes tlačítko IBAN/BIC můžete opět vygenerovat nový formát. Záznam je třeba uložit přes 
tlačítko „Uložit změny“. Poté se zobrazí v tabulce v označeném řádku. 

 

2. Účty IBAN/BIC v dodavatelských fakturách 

Tlač. IBAN/BIC  je také přidáno do pořízení dodavatelských faktur: 
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Opět i zde lze vygenerovat IBAN/BIC na základě bankovního účtu a kódu banky kliknutím na tlačítko. 
I zde probíhají výše uvedené kontroly. Ideální je však zapsat IBAN/BIC do karty obchodního partnera, 
aby se při pořízení další faktury natáhl automaticky. Pokud u obchodního partnera není naveden, 
zapíše se pouze do faktury. Z faktury se pak dotáhne do příkazu k úhradě. 

Generace IBAN/BIC funguje pouze pro ty záznamy, které mají v nastavení programu kód země SK, 
a pole stát u obchodního partnera je vyplněno SK nebo prázdné (pak se dotáhne z nastavení). 

V případě nastavení jiného kódu země, např. CZ, program vypíše hlášení, že nelze stanovit. 

 

 

3. Příkaz k úhradě SEPA 

Do příkazu k úhradě se načte u jednotlivých plateb IBAN/BIC z faktury. Ty faktury, které ještě nemají 
doplněné IBAN/BIC se zobrazí v příkazu k úhradě červeně a ve spodní části tabulky bude chybět údaj 
IBAN/BIC. 
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Chybějící účet IBAN a BIC lze vygenerovat přímo v příkaze k úhradě přes tlačítko IBAN/BIC.   

 

Jestliže zadáváte stálé platby, před jejich výběrem do příkazu doplníte do číselníku chybějící účet 
IBAN a BIC opět přes tlačítko IBAN/BIC.   

Pro vytvoření XML souboru s označenými platbami (přes tlač. Vybrat či přes mezerník), kliknete na 
tlačítko „Provést (odeslat)“ za předpokladu označení volby „Odeslat elektronicky“. 

Následně vyberete umístění souboru, kde se bude XML ukládat, vyberete záložku SEPA platby 
a kliknete na tlačítko „Odeslat“. Tím se uloží XML soubor v požadovaném formátu SEPA do 
přednastaveného adresáře. 

 

 


