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Bezhotovostní platební styk 
 uskutečňuje se převodem částek mezi účty  

    u peněžních ústavů 

  výhody:   - rychlost  

                       - bezpečnost 

                       - hospodárnost a přesnost 

  je nutné mít zřízen běžný účet u peněžního ústavu 

 



Formy bezhotovostního platebního 
styku: 

1. úhradové  formy placení  

2.  inkasní formy placení  



Úhradové formy placení: 
  formy placení z příkazu plátce (odběratel-kupující) 

 majitel  účtu dá příkaz v bance → banka na základě 
příkazu  odepíše prostředky z jeho účtu a připíše je 
na účet příjemce (dodavatel-prodávající) 

  typy dokladů:  

                - příkaz k úhradě (k převodu jedné platby) 

                - hromadný příkaz k úhradě (pro více plateb) 

                - trvalý příkaz k úhradě (pro opakované platby) 



Jednorázový příkaz k úhradě 
 slouží k zajištění jednorázové platby 

 

 

                             převod peněz mezi účty                                                  

   

 

    váš bankovní účet                                               bankovní účet příjemce  

                                                                                                  platby 

např.  -600,-Kč                                        +600,-Kč   

jako úbytek z vašeho účtu                                  ve prospěch účtu příjemce                                         

účet A účet B 



Hromadný příkaz k úhradě 
  slouží k zaslání více plateb z jednoho účtu  

 

 

 

 

 
 

váš bankovní účet   

 

                                                         bankovní účty příjemců plateb                                                       

 

účet A 

účet B 

účet C 

účet D 



Trvalý příkaz k úhradě 
   slouží k opakovaným platbám ve stejné výši 

 

 

                                pro leden 2013      pro únor 2013      pro březen 2013 

 

 

    

 váš bankovní účet                stejný bankovní účet příjemce trvalé platby    

    

 

účet A účet B účet B účet B 



Symboly platby: 
  variabilní symbol  - identifikátor plateb v  

              tuzemském platebním styku 

               - tvořen  pouze čísly /max. 10 znaků/ 

               - např. číslo faktury, rodné číslo, IČO 

  konstantní symbol – znak pro rozlišení plateb   

              z hlediska způsobu placení a zaúčtování 

              - povinně u plateb tvořících příjem či výdaj  

               státního rozpočtu či u plateb do zahraničí 

  specifický symbol – dodatečný symbol bankovních  

               plateb, slouží jako rozšiřující identifikátor 





Inkasní formy placení 
  pohodlný způsob pro plátce i příjemce 

  příkaz k převodu nedává plátce, ale ten kdo peníze  

     inkasuje  (= příjemce peněz) 

  způsob platby si plátce a příjemce předem dohodnou   

     →  banka požaduje od plátce písemný souhlas 

     k  inkasu 

  doklad – PŘÍKAZ K INKASU   

  plátce stanovuje maximální limit inkasní platby 

  využíváno pro platby  např. elektřina, plyn, školní  

    obědy, poplatky televize, telefon… 



Otázky k zopakování: 
1.  Charakterizujte bezhotovostní platební styk? 

2.  Jaké znáte formy bezhotovostního platebního styku? 

3.  Jaké doklady jsou využívány při úhradové formě 

       placení? 

4.  Jaký doklad se používá při inkasní formě placení? 

5.  Vysvětlete pojem maximální limit inkasní platby.     
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