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1 Úvod 
 

Tento dokument popisuje štruktúru PDF formuláru Hromadného príkazu na úhradu. Popis položiek 

slúži ako podklad pre vytvorenie kódu na automatické vypĺňanie formuláru z ERP systémov klientov 

banky. 

Okrem popisu boli vytvorené 3 súbory, ktoré je možné napĺňať. Prvé dva sú vo formáte PDF a tretí je 

vo formáte XDP, čo je vlastne XML súbor, ktorý dokáže otvoriť Adobe Acrobat Reader. 

BulkPaymentOrder.pdf – umožňuje naplniť a vytlačiť formulár; neumožňuje uloženie formuláru 

s vyplnenými údajmi 

BulkPaymentOrder_SAVE.pdf – umožňuje naplniť a vytlačiť formulár a tiež uložiť formulár 

s vyplnenými údajmi 

BulkPaymentOrder_SAVE.xdp – po naplnení tohto súboru (XML) a jeho otvorení v aplikácii Adobe 

Acrobat Reader sa otvorí BulkPaymentOrder_SAVE.pdf a naplní sa údajmi z XDP súboru. Toto 

predpokladá, že súbor BulkPaymentOrder_SAVE.pdf a BulkPaymentOrder_SAVE.xdp sú uložené 

v rovnakom adresári.  

Upozornenie: Kontroly sa určite aplikujú v Adobe Acrobat Readeri, iné SW ich môžu ignorovať. Pri 

napĺňaní polí externými SW nie je zaručená kontrola údajov, ani dodržanie formátovania a typu. To 

znamená, že ak sa naplnia PDF formuláre a vytlačia sa automaticky z externého systému, kontroly 

nemusia prebehnúť. Ak sa naplnené formuláre otvoria v Acrobat Readeri a vytlačia sa až z tejto 

aplikácie, kontroly prebehnú. Rovnako, ak naplnia XDP súbor a otvoria ho v Acrobat Readeri, kontroly 

prebehnú. 
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2 Popis PDF formuláru 
 

Pole Maximálna 

dĺžka 

Typ Kontrola Význam poľa 

Hlavička (polia spoločné pre všetky transakcie) 

PayersAccountNumber 24 IBAN SK IBAN IBAN príkazcu 

TotalAmount 9,2 Suma Suma Celková suma 

MaturityDate 10 Dátum Dátum 

(DD.MM.RRRR) 

Dátum splatnosti 

GlobalConstantSymbol 4 Číselné 

pole 

 Globálny konštantný 

symbol 

Transakcie (každé pole je číslované od 00-17, t.j. 18 možných transakcií) 

BeneficiarysAccountNumber00 - 

17 

24 IBAN SK IBAN IBAN príjemcu 

Amount00 - 17 8,2 Suma Suma Suma transakcie 

VariableSymbol00 – 17 10 Číselné 

pole 

 Variabilný symbol 

ConstantSymbol00 - 17 4 Číselné 

pole 

 Konštantný symbol 

(ak nie je, doplní sa 

globálnym 

konštantným 

symbolom) 

SpecificSymbol00 - 17 10 Číselné 

pole 

 Špecifický symbol 

AdditionalData00 - 17 35 Textové 

pole 

 Poznámka (údaj pre 

príjemcu) 

Ostatné polia spoločné pre celý formulár 

PlaceAndDateOfIssue 35 Textové 

pole 

 Miesto a dátum 

vystavenia 

 


