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Hotovostní platbyHotovostní platby
• Platební styk = soustava různých forem a způsobů placení, Platební styk = soustava různých forem a způsobů placení, 

které zprostředkují pohyb peněz v národním hospodářstvíkteré zprostředkují pohyb peněz v národním hospodářství

• Platby „ z ruky do ruky“Platby „ z ruky do ruky“ - například v obchodech, v 
kadeřnictví, v restauraci aj. 

• Výběry a vklady peněz v peněžních ústavech a na Výběry a vklady peněz v peněžních ústavech a na 
poštáchpoštách

• Dále např.  Dále např.  
– mezi podniky  mezi podniky  
– mezi podniky a lidmi s použitím peněz v hotovosti mezi podniky a lidmi s použitím peněz v hotovosti 

(bankovky a mince)(bankovky a mince)



Hotovostní platbyHotovostní platby

• Výhody hotovost. plateb:Výhody hotovost. plateb:
– jistota zaplacení jistota zaplacení 
–peníze jsou ihned k dispozici peníze jsou ihned k dispozici 

• Nevýhody hotovost. plateb:Nevýhody hotovost. plateb:
–časová náročnost časová náročnost 
–malá bezpečnostmalá bezpečnost 



Bezhotovostní platbyBezhotovostní platby

• v současnosti nejvyužívanější forma platebního styku

• převodů peněžních prostředků bez fyzické potřeby převodů peněžních prostředků bez fyzické potřeby 
peněz mezi klienty na jejich účtech u bankpeněz mezi klienty na jejich účtech u bank
–Bezhotovost. plateb. styk v rámci jedné banky = 

vnitrobankovní platební stykvnitrobankovní platební styk 
–Bezhotovost. plateb. styk mezi různými bankami 

=  mezibankovní platební stykmezibankovní platební styk
• Další dělení:Další dělení:
– nedokumentární platební styk nedokumentární platební styk 
– dokumentární platební stykdokumentární platební styk



Bezhotovostní platbyBezhotovostní platby

• Nedokumentární platební styk Nedokumentární platební styk 
– bance předáváme při platebním styku fyzicky bance předáváme při platebním styku fyzicky 

platební instrumenty, jako jsou např:platební instrumenty, jako jsou např:
• Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
–pokyn klienta, aby jeho banka provedla z jeho účtu pokyn klienta, aby jeho banka provedla z jeho účtu 

platbu, kterou obdrží příjemce platbyplatbu, kterou obdrží příjemce platby
• Příkaz k inkasu Příkaz k inkasu /např. SIPO = Soustředěné inkaso /např. SIPO = Soustředěné inkaso 

plateb obyvatelstva/plateb obyvatelstva/
–příkaz příjemce platby, aby jeho banka příkaz příjemce platby, aby jeho banka 

zprostředkovala převod peněz z účtu plátce ve zprostředkovala převod peněz z účtu plátce ve 
prospěch jeho účtuprospěch jeho účtu



Bezhotovostní platbyBezhotovostní platby

• Nedokumentární platební styk Nedokumentární platební styk 
– Trvalý příkaz k úhradě/inkasuTrvalý příkaz k úhradě/inkasu
• vhodný pro opakující se platby nebo pravidelné vhodný pro opakující se platby nebo pravidelné 

převody ve stejné výšipřevody ve stejné výši
– Hromadný příkaz k úhradě/inkasuHromadný příkaz k úhradě/inkasu
– ŠekŠek
• cenný papír, kterým dává majitel účtu příkaz bance, cenný papír, kterým dává majitel účtu příkaz bance, 

aby zaplatila osobě uvedené na šeku určenou částkuaby zaplatila osobě uvedené na šeku určenou částku



Bezhotovostní platbyBezhotovostní platby



Bezhotovostní platbyBezhotovostní platby

• Dokumentární platební styk Dokumentární platební styk 
– bance při provádění platebního stykubance při provádění platebního styku  předáváme k předáváme k 

plateb. instrumentůmplateb. instrumentům další průvodní dokumenty  další průvodní dokumenty /např. /např. 
faktury, pojistky aj./faktury, pojistky aj./
• SměnkaSměnka
–  cenný papír, který musí mít předepsanou formu a cenný papír, který musí mít předepsanou formu a 

náležitostináležitosti
• Dokumentární akreditivDokumentární akreditiv
• Dokumentární inkasoDokumentární inkaso



Bezhotovostní platbyBezhotovostní platby



Debetní kartaDebetní karta
• nejběžnější karta na trhu nejběžnější karta na trhu 
• přímo spojená s bankovním účtem majitelepřímo spojená s bankovním účtem majitele
• umožňuje provádět finanční operace jako např. výběr umožňuje provádět finanční operace jako např. výběr 

peněz z bankomatu, bezhotovostní platby v obchodech, na peněz z bankomatu, bezhotovostní platby v obchodech, na 
internetu atd.internetu atd.

• vždy čerpáte své vlastní peníze uložené na svém vždy čerpáte své vlastní peníze uložené na svém 
bankovním účtubankovním účtu

• poté, co jste kartou provedli nějakou transakci, odečte poté, co jste kartou provedli nějakou transakci, odečte 
banka příslušnou sumu z vašeho účtu banka příslušnou sumu z vašeho účtu 

• pokud není sjednán kontokorent – není možno čerpat pod pokud není sjednán kontokorent – není možno čerpat pod 
nulový zůstatek na účtunulový zůstatek na účtu

• karta s povol. kontokorentem má vliv na bonitu klienta u karta s povol. kontokorentem má vliv na bonitu klienta u 
bank bank 



Debetní kartaDebetní karta
• Komfort:Komfort:  
– držitelé s sebou nemusí nosit velkou hotovost, mají držitelé s sebou nemusí nosit velkou hotovost, mají 

kdykoli rychle k dispozici prostředky, uložené na svém kdykoli rychle k dispozici prostředky, uložené na svém 
běžném účtu, a to až do výše stanoveného denním běžném účtu, a to až do výše stanoveného denním 
limitemlimitem

• Kontrola:Kontrola:  
– větší kontrola v reálném čase, při nepovoleném větší kontrola v reálném čase, při nepovoleném 

kontokorentu nelze vyčerpat více než je zůstatek na kontokorentu nelze vyčerpat více než je zůstatek na 
běžném účtuběžném účtu

• Poplatky:Poplatky:  
– u DK se neplatí  úroky, u kredit. karty po nesplacení u DK se neplatí  úroky, u kredit. karty po nesplacení 

celého zůstatku ve stanoveném termínu celého zůstatku ve stanoveném termínu 



Kreditní kartaKreditní karta
• často považována za běžnou (debetní kartu) 
• karta není napojena na váš běžný účet, ale na účet 
úvěrový 

• • každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru 
/peněz/ od banky  /peněz/ od banky  

• • tyto čerpané peníze musíte bance vrátit dle stanovených tyto čerpané peníze musíte bance vrátit dle stanovených 
podmínek podmínek 
• výběry je možno realizovat s jistým bezúročným obdobím 
– pokud splatím v bezúročném období neplatím úrok  



Kreditní kartaKreditní karta

• Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu bývá 
mnohonásobně vyšší než u debetní karty (zpravidla 1% z 
částky, min 100Kč – dle podmínek banky) 
• na rozdíl od debetních karet je při vydání kreditní karty 
zjišťována způsobilost klienta splatit budoucí úvěr  
• při tomto posouzení se jako jeden z hlavních ukazatelů 
bere čistý měsíční příjem žadatele



Ovládání bank. účtu na dálkuOvládání bank. účtu na dálku

• tzv. přímé bankovnictvítzv. přímé bankovnictví = možnost obsluhovat  = možnost obsluhovat 
bank. účet odkudkoli bez nutnosti navštívit bank. účet odkudkoli bez nutnosti navštívit 
pobočku banky a to prostřednictvím telefonu, pobočku banky a to prostřednictvím telefonu, 
počítače nebo mobilního telefonupočítače nebo mobilního telefonu
– Internet bankingInternet banking
• spojení s bankou přes internetový prohlížečspojení s bankou přes internetový prohlížeč
• ke svému účtu se tak dostanete kdykoli a ke svému účtu se tak dostanete kdykoli a 

odkudkoli na světě odkudkoli na světě 



Ovládání bank. účtu na dálkuOvládání bank. účtu na dálku

–   WAP bankingWAP banking
•   ovládání bank. účtu přes mobilní telefon ovládání bank. účtu přes mobilní telefon 

/musí podporovat technologii WAP//musí podporovat technologii WAP/
• podobný GSM bankingu podobný GSM bankingu 
• banka poskyt. velký objemu informací /např. banka poskyt. velký objemu informací /např. 

aktuál. úrok. sazby, otevírací dobu pobočky aj./aktuál. úrok. sazby, otevírací dobu pobočky aj./
– GSM bankingGSM banking
• obsluha účtu přes mobil. telefon obsluha účtu přes mobil. telefon 
• komunikace s bankou prostřednictvím komunikace s bankou prostřednictvím 

šifrovaných SMS zprávšifrovaných SMS zpráv



Ovládání bank. účtu na dálkuOvládání bank. účtu na dálku

– HomebankingHomebanking
• obsluha účtu z domova prostřednictvím PCobsluha účtu z domova prostřednictvím PC
• nutno nainstalovat speciální software, který poskytne nutno nainstalovat speciální software, který poskytne 

svému zákazníkovi sama bankasvému zákazníkovi sama banka

– Phonebanking (telebanking)Phonebanking (telebanking)
• ovlád. účtu přes telefonovlád. účtu přes telefon
• banky jej poskytují ve 2 zákl. formách:banky jej poskytují ve 2 zákl. formách:
–   spojení s automatickým hlasovým systémem (tedy spojení s automatickým hlasovým systémem (tedy 

s PC)s PC)
– spojení s telefonním bankéřemspojení s telefonním bankéřem
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