Představení služby Kurzovní lístek

DEFINICE SLUŽBY KURZOVNÍ LÍSTEK
Služba Kurzovní lístek slouží pro získávání informací vztahující se ke kurzovnímu lístku KB, který
banka vystavuje. Lze získat aktuální kurzovní lístek nebo historický, a to až 3 roky zpětně. Služba je
lokalizována do českého a anglického jazyka. Všechny propočty kurzů jsou počítány pro českou
korunu.

K ČEMU JE TO DOBRÉ?
S pomocí REST API služby Kurzovního lístku lze získat aktuální nebo historické informace o kurzech,
které obsahuji nejžádanější měny s řadou informací k danému kurzu, a je možné s nimi dále pracovat.
Například vytvářet statistiky nebo notifikace při změně kurzu dané měny, získávat historický kurz pro
propočet ve zvolený den apod.

JAKÉ INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY?
Ke každé měně jsou poskytovány následující informace:
Název měny
dle ISO4217

Zkrácený
název měny

Datum a čas
platnosti
kurzovního
lístku

Jednotka
měny

Celý název měny

Země měny

Kurz:
Střed
KB

Valuty
nákup

Valuty
prodej

Devizy
nákup

Devizy
prodej

Dále lze parametricky stahovat:





Aktuální kurzovní lístek KB – informace o kurzovním lístku z daného dne nebo z posledního
vydaného kurzovního lístku k danému dni.
Historický kurzovní lístek KB – informace o kurzovním lístku z konkrétního zadaného dne, a to až 3
roky zpětně.
Aktuální kurz KB pro vybranou měnu – informace pro definovanou měnu z daného dne.
Historický kurz KB pro vybranou měnu – informace pro definovanou měnu z konkrétního zadaného
dne a to až 3 roky zpětně.

PRODUKČNÍ POŽADAVKY
Služba Kurzovní lístek je veřejně dostupná API. Jedinou podmínkou je registrace na
https://www.kb.cz/cs/api.

JAK TO FUNGUJE?
Po registraci na API Portálu již stačí pouze provázat vaši aplikaci se službou Kurzovní lístek a
vygenerovat klíč k provolání API (bližší informace naleznete v nápovědě k API Portálu, která je
dostupná na stránkách https://www.kb.cz/cs/api).
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