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BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ 

STYK 
Bezhotovostní platební styk je 

charakteristický tím, že k přesunu peněz 

dochází, aniž kdokoli vzal do ruky 

bankovky či mince. 

Provádí se totiž na základě příkazů plátce, 

který dává někomu (zpravidla bance) 

příkaz, aby vyplatila peníze příjemci na 

jeho bankovní účet. 

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný 



FORMY BEZHOTOVOSTNÍHO 

PLATEBNÍHO STYKU 
Příkazy k bezhotovostnímu platebnímu 

styku lze podávat jak přes počítače nebo 

telefony, tak fyzicky, tedy na papírovém 

dokumentu s připojením podpisu.  

Rozlišujeme dva druhy platebních dokladů: 
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1. ÚHRADOVÉ 2. INKASNÍ 



FORMY BEZHOTOVOSTNÍHO 

PLATEBNÍHO STYKU 

1. ÚHRADOVÉ 

Úhradový platební doklad (příkaz k úhradě) 

je klasický dokument, kdy se bance sdělí, 

kolik peněz má poslat na účet příjemce. 

Může být jednorázový (1 platba) nebo 

trvalý (více stejných plateb v pravidelných 

intervalech). 
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PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 

prostřednictvím elektronického bankovnictví 
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PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 

vyplněním papírového formuláře v bance 
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FORMY BEZHOTOVOSTNÍHO 

PLATEBNÍHO STYKU 

2. INKASNÍ 

Inkasní platební doklad (příkaz k inkasu) je 

dokument, kterým člověk potvrzuje, že si z 

jeho účtu někdo další může měsíčně 

strhávat prostředky za poskytnuté 

služby. Používá se u plateb, jejichž výše 

není dopředu známá (např. platby mobilním 

operátorům, SIPO). 
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SIPO = soustředění inkaso 

plateb obyvatelstva 
 

 

 

 

 

 

 

…sdružení více pravidelných plateb do jedné… 
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PLATEBNÍ KARTA 

Hlavním prostředkem běžných 

bezhotovostních plateb jsou platební 

karty. Používají se k výběru hotovosti z 

bankomatů (bezhotovostní peníze z účtu 

proměňujeme na peníze hotovostní) a k 

bezhotovostní úhradě zboží a služeb v 

obchodech. 
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PLATEBNÍ KARTA 

 

ROZLIŠUJEME DVA TYPY PLATEBNÍCH 

KARET: 
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DEBETNÍ KREDITNÍ 
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 PLATEBNÍ KARTA 

Jedná se o nejběžnější typ platebních karet. 

Jsou spojeny s běžným účtem a při 

platbách nebo výběrech z bankomatů tak 

klient čerpá vlastní peníze. Pokud na 

účtu není dostatek finančních prostředků, 

nemůže platba či výběr proběhnout. 
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PLATEBNÍ KARTA 

Kreditní kartou se čerpají finanční prostředky, 

které poskytuje banka. Jde tedy o formu 

půjčky, kterou je nutno v bezúročném období 

(45 – 55 dní) splatit. Poté si banka účtuje za 

půjčení peněz vysoké úroky. Stejně zpoplatněný 

je i výběr z bankomatu, proto k tomuto účelu 

není kreditní karta vhodná vůbec. 
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VÝHODY BEZHOTOVOSTNÍHO 

PLACENÍ 

• Hlavní výhodou bezhotovostního platebního 

styku je rychlost, jakou je možné platit. Není 

třeba hledat peníze, případně se dohadovat s 

obchodníkem, zda má či nemá na vrácení…  

• V případě internetového bankovnictví je zase 

možno ihned zkontrolovat, kolik peněz zbývá 

na účtu. 

• Placení je bezpečnější, nehrozí ztráta či 

ukradení hotovosti.a 
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