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Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Bezhotovostní platební stykBezhotovostní platební styk

– Platební operacePlatební operace realizované  realizované bez přítomnosti hotových bez přítomnosti hotových 
penězpeněz převodem peněžních prostředků mezi bankovními  převodem peněžních prostředků mezi bankovními 
účty zúčastněných subjektůúčty zúčastněných subjektů

• výhody:   výhody:   
– rychlost                        rychlost                        
– bezpečnost                        bezpečnost                        
– hospodárnost a přesnosthospodárnost a přesnost
– jistota platbyjistota platby
– méně pracnýméně pracný



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Dvě základní formy bezhotovostního Dvě základní formy bezhotovostního 

platebního styku: platebního styku: 

– ÚHRADOVÝ = platby z  příkazu plátceÚHRADOVÝ = platby z  příkazu plátce

– INKASNÍ = platby z  příkazu příjemceINKASNÍ = platby z  příkazu příjemce



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Možnosti bezhotovostního platebního styku Možnosti bezhotovostního platebního styku 

formouformou::
–1. písemných příkazů /příkaz k úhradě, 1. písemných příkazů /příkaz k úhradě, 

příkaz k inkasu/příkaz k inkasu/  
–2. prostřednictvím dálkového přenosu dat2. prostřednictvím dálkového přenosu dat, , 

tj. formou přímého, neboli elektronického bankovnictvítj. formou přímého, neboli elektronického bankovnictví

–3. platebních karet 3. platebních karet /Visa, Maestro, Eurocard, /Visa, Maestro, Eurocard, 
Mastercard/Mastercard/

–4. SIPO4. SIPO -  - sdružené inkaso plateb obyvatelstvasdružené inkaso plateb obyvatelstva

      



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Bezhotovostní platební styk formou: Bezhotovostní platební styk formou: 

–1. písemných příkazů1. písemných příkazů a to jako: a to jako:

• A. Příkazů k úhaděA. Příkazů k úhadě

• B. Příkazů k inkasu B. Příkazů k inkasu 

      



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Bezhotovostní platební styk formou: Bezhotovostní platební styk formou: 

–A. Příkazů k úhaděA. Příkazů k úhadě
• banka z  příkazu klienta odešle /odepíše/ banka z  příkazu klienta odešle /odepíše/ 

stanovenou částku z  jeho účtu a připíše ji na účet stanovenou částku z  jeho účtu a připíše ji na účet 
příjemcepříjemce

–  jednorázový příkaz k úhradějednorázový příkaz k úhradě  (k převodu (k převodu 
jedné platby) jedné platby) 

–  hromadnýhromadný  příkaz k úhradě příkaz k úhradě (k převodu (k převodu 
více plateb najednou) více plateb najednou) 

–  trvalý příkaz k úhradětrvalý příkaz k úhradě  (pro opakované (pro opakované 
platby)platby)

      



Jednorázový příkaz k úhraděJednorázový příkaz k úhradě



Jednorázový příkaz k úhraděJednorázový příkaz k úhradě



Hromadný příkaz k úhraděHromadný příkaz k úhradě



Trvalý příkaz k úhraděTrvalý příkaz k úhradě



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Bezhotovostní platební stykBezhotovostní platební styk

– Klient Klient na příkazech k úhraděna příkazech k úhradě vyplňuje tyto  vyplňuje tyto 
povinné náležitosti:povinné náležitosti:
• na vrub účtu - tj. na vrub účtu - tj. bankovní spojení plátcebankovní spojení plátce, tj. číslo , tj. číslo 

účtu a identifikační kód bankyúčtu a identifikační kód banky
• ve prospěch účtu – tj. ve prospěch účtu – tj. bankovní spojení příjemcebankovní spojení příjemce, tj. , tj. 

číslo účtu a identifikační kód bankyčíslo účtu a identifikační kód banky
• částkučástku
• měnuměnu - v tuzemském platebním styku mohu platit  - v tuzemském platebním styku mohu platit 

klasickým převodním příkazem pouze v Kčklasickým převodním příkazem pouze v Kč



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Bezhotovostní platební stykBezhotovostní platební styk

– Klient Klient na příkazech k úhraděna příkazech k úhradě vyplňuje tyto  vyplňuje tyto 
povinné náležitosti:povinné náležitosti:
• konstantní symbolkonstantní symbol - vyjadřuje charakter platby (např.  - vyjadřuje charakter platby (např. 

308 - platba za služby, 8 - platba za zboží, 3558 308 - platba za služby, 8 - platba za zboží, 3558 
zdravotní pojištění, platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, platby na sociální zabezpečení, 
8148 - daně)8148 - daně)

• podpispodpis dle podpisového vzoru (pouze majitel účtu a  dle podpisového vzoru (pouze majitel účtu a 
osoby oprávněné disponovat s prostředky na účtu)osoby oprávněné disponovat s prostředky na účtu)

• datum vystavení a datum splatnostidatum vystavení a datum splatnosti

      



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• Bezhotovostní platební stykBezhotovostní platební styk

– Klient na příkazech k úhradě i Klient na příkazech k úhradě i nepovinné nepovinné 
náležitosti:náležitosti:

• variabilní symbolvariabilní symbol (číslo faktury, IČO, RČ, tj.  (číslo faktury, IČO, RČ, tj. 

vlastně zpráva pro příjemce)vlastně zpráva pro příjemce)

• specifický symbolspecifický symbol (navíc identifikace platby -  (navíc identifikace platby - 

ČS – sporožiro)ČS – sporožiro)
– Banka je oprávněna klientovi vrátit platební Banka je oprávněna klientovi vrátit platební 

příkaz, pokud není správně vyplněn příkaz, pokud není správně vyplněn 

      



Příkaz k inkasuPříkaz k inkasu
• Bezhotovostní platební stykBezhotovostní platební styk

–B. Příkazů k inkasu B. Příkazů k inkasu 
• příkaz k platbě dává příjemce z  účtu plátce, ten musí příkaz k platbě dává příjemce z  účtu plátce, ten musí 

platbu předem povolit a stanovit max. výši odchozí platbu předem povolit a stanovit max. výši odchozí 
platbyplatby

–  jednorázový příkaz k inkasujednorázový příkaz k inkasu  (k převodu (k převodu 
jedné platby) jedné platby) 

–  hromadnýhromadný  příkaz k inkasu příkaz k inkasu (k převodu více (k převodu více 
plateb najednou) plateb najednou) 

–  trvalý příkaz k inkasutrvalý příkaz k inkasu  (pro opakované  (pro opakované  
platby)platby)

      



Příkaz k inkasuPříkaz k inkasu



Příkaz k inkasuPříkaz k inkasu



Elektronické bankovnictvíElektronické bankovnictví

– 2. prostřednictvím dálkového přenosu dat / = 2. prostřednictvím dálkového přenosu dat / = 
elektronic. bankovnictví/elektronic. bankovnictví/- za předpokladu, že byla - za předpokladu, že byla 
mezi bankou a klientem uzavřena zvláštní smlouvamezi bankou a klientem uzavřena zvláštní smlouva
• HomebankingHomebanking

– z prostředí domova aktivní přímé bankovnictví z prostředí domova aktivní přímé bankovnictví 

prostřednictvím PC prostřednictvím PC 

– v počítači software napojený na banku v níž má v počítači software napojený na banku v níž má 

klient účet (zabezpečení: heslo, kód, šifra)klient účet (zabezpečení: heslo, kód, šifra)



Elektronické bankovnictvíElektronické bankovnictví
• InternetbankingInternetbanking

– umožňuje: umožňuje: 
» provádět platební styk provádět platební styk 
» získávat informace o svém účtu atd. získávat informace o svém účtu atd. 

– a to z libovolného počítače napojeného na a to z libovolného počítače napojeného na 
internet internet 

– není zde podmínkou předchozí instalace určitého není zde podmínkou předchozí instalace určitého 
softwaru na jeden konkrétní PC jako je tomu u softwaru na jeden konkrétní PC jako je tomu u 
homebankingu homebankingu 

– stačí se pouze přihlásit do systému banky a po stačí se pouze přihlásit do systému banky a po 
absolvování bezpečnost. procedury je možné absolvování bezpečnost. procedury je možné 
provádět všechny operace, i posílat hladké platbyprovádět všechny operace, i posílat hladké platby    



Elektronické bankovnictvíElektronické bankovnictví
• PhonebankingPhonebanking

– využití klasického nebo mobilního telefonuvyužití klasického nebo mobilního telefonu pro  pro 
provádění platebního styku nebo získávání provádění platebního styku nebo získávání 
informací informací 

– komunikace hlasem nebo tlačítky s živým komunikace hlasem nebo tlačítky s živým 
operátorem nebo hlasovým počítačemoperátorem nebo hlasovým počítačem

– phonebanking: phonebanking: 
» aktivníaktivní (platební styk)   (platební styk)  
» pasivnípasivní (jen informace – např. o zůstatku na  (jen informace – např. o zůstatku na 

účtu atd.) účtu atd.) 



Elektronické bankovnictvíElektronické bankovnictví
• GSM bankingGSM banking

– mohou využít všichni majitelé mobilních telefonůmohou využít všichni majitelé mobilních telefonů

– služba má opět aktivní nebo pasivní podobuslužba má opět aktivní nebo pasivní podobu

– pasivní formapasivní forma
» odesílá se krátká SMS zpráva např. o zůstatku odesílá se krátká SMS zpráva např. o zůstatku 

na účtu na účtu 
– aktivní formaaktivní forma    

» klient se přímo pohybuje v menu telefonu a klient se přímo pohybuje v menu telefonu a 
zadává příslušné údaje jako čísla účtů, částky zadává příslušné údaje jako čísla účtů, částky 
převodů a další  převodů a další  



Příkaz k úhraděPříkaz k úhradě
• http://www.skolatextilu.cz/elearning/398/obchodnihttp://www.skolatextilu.cz/elearning/398/obchodni

-dovednosti/platebni-styk/Bezhotovostni-platebni--dovednosti/platebni-styk/Bezhotovostni-platebni-
styk.htmlstyk.html
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