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ZPŮSOBY PLACENÍ

V dnešní době můžeme využívat hotovostní i bezhotovostní 
peníze.
Tomu také odpovídají možné způsoby plateb:

 Hotovostní (uskutečňuje se prostřednictvím peněz)
 Bezhotovostní (platba probíhá bez účasti fyzických peněz)

Pozn.: V této prezentaci se budeme věnovat bezhotovostnímu platebnímu 
styku.



BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ

 Jak již bylo zmíněno, tato platba probíhá bez účasti 
fyzických peněz

 placení proběhne navzájem mezi bankovními účty

 nejefektivnější a nejrychlejší je internetové bankovnictví 
(umožňuje zadávat příkazy a převádět peníze z celého světa, 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
K účtu se klient dostane pomocí přihlašovacího jména a hesla, 
popřípadě použitím elektronického certifikátu.



FORMY PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Plátce zadá příkaz k úhradě, banka z jeho účtu odepíše 
prostředky, pošle jiné bance a ta je připíše příjemci platby

1. Jednorázový platební příkaz – z účtu klienta odejde 
jednorázová platba (pouze jednou a už nikdy více – poplatek 
za odpady, pojistka na auto, apod.)

2. Hromadný příkaz k úhradě – z účtu klienta odejde několik 
plateb různým příjemcům v jeden den (rozesíláme více plateb 
najednou – úhrada faktur několika dodavatelům)

3. Trvalý příkaz k úhradě – slouží k opakovaným platbám ve 
stejné výši. Zadává se přesně den a výše platby, která má být z 
účtu odečtena (několik let, pravidelně – spoření, pojištění..)



DALŠÍ MOŽNÉ FORMY PLACENÍ

 Platební karta – slouží k provádění bezhotovostních plateb,
k výběrům hotovosti v bankomatu

Druhy karet: 

a. debetní: jsou poskytovány k běžnému účtu uživatele, finanční částka 

na kartě je limitována množstvím peněz, které jsou na účtu a 

jednak limitem (denním, týdenním).

b. kreditní: také někdy úvěrové, čerpáme finanční částky, které si 

půjčíme od banky! Ty bývají mnohdy velmi vysoce úročeny 

(vracíme více, než jsme si půjčili)!



DALŠÍ MOŽNÉ FORMY PLACENÍ

Placení platební kartou na internetu – v současné době velmi 
rozšířená forma placení při nákupu různého zboží.

 Zákazník po výběru produktu zadá údaje o kartě (číslo a 
datum platnosti)

 Banka provede platbu a zboží je zasláno zákazníkovi
 Je důležité se přesvědčit, že obchodník používá zabezpečení 

platby (při placení se změní adresa stránky z http na https
 Má-li obchodník na svých stránkách loga typu: Verified by 

Visa nebo Master Card Seruce Code, jedná se o vyšší formu 
zabezpečení plateb.



DALŠÍ MOŽNÉ FORMY PLACENÍ

Elektronická peněženka – je určena k platbě drobných 
transakcí. Můžeme si ji představit jako obdobu dobíjecí karty 
mobilního operátora.

 Elektronickou peněženku „nabijeme“ určitou částkou (např. 
převodem z účtu)

 Po nabití s ní můžeme platit v obchodě nebo na internetu
 Drobné platby nemusí být autorizovány, větší platby musí 

uživatel autorizovat např. prostřednictvím mobilního 
telefonu.



OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jakou formou probíhá bezhotovostní placení?

2. Charakterizuj všechny tři formy platebních příkazů

3. Jaké druhy platebních karet nám může banka 
nabídnout?
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!!!


