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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 hotovostnímu 
platebnímu styku v obchodě a v bance.



Hotovostní platební styk se uskutečňuje s  
použitím peněz.

 V hotovosti platíme v případech, kdy je bezhotovostní  
platba neproveditelná nebo neúčelná (např. drobné 
nákupy zboží v obchodě). 

Hotově můžeme zpravidla platit okamžitě bez 
dodatečných nákladů(např. založení účtu v bance).

Fyzické i právnické osoby musí platby v hodnotě nad 
15.000 EUR provádět bezhotovostně

HOTOVOSTNÍ  PLATEBNÍ  STYK



1. Platba v obchodě

2. Vklad peněz na účet

3. Výběr peněz v bance

Příklady plateb penězi



Platba v obchodě

 Při nákupu v obchodě je důležité vzít si od pokladní   
doklad o zakoupení výrobku (paragon, účtenka,     
faktura)

 Doklad slouží k uplatnění reklamace 
 V případě ztráty a nepředložení pokladního dokladu 

prodávající reklamovaný výrobek nebo věc nepřijme
 Koupi výrobku vstupujeme do smluvního vztahu s 

prodejcem
 Zaplatíte-li výrobek, potvrzujete své rozhodnutí věc 

koupit.



Vklad peněz na účet

 Pro vklad peněz na účet se používá pokladní 
složenka

 Nejdříve složenku vyplníme a poté spolu s hotovosti 
složíme na pokladně v bance

 Vložená částka bude připsána na účet, který jsme 
uvedli na pokladní složence

 Kopii složenky si uschovejte!!!



Pokladní složenka pro vklad na účet - vzor



Výběr peněz z banky

 Pro výběr peněz z účtu v bance se používá výběrní 
lístek

 Ten nejdříve vyplníme a poté jej odevzdáme na 
pokladně v bance. Zde nám vyplatí požadovanou 
hotovost

 O tuto vybranou částku se sníží zůstatek na našem 
účtu

 Výběrní lístek musíme podepsat podle 
podpisového vzoru!!!



Výběrní lístek - vzor



1. Vyjmenujte možné způsoby hotovostního placení? 

2. K čemu slouží pokladní doklad? Co vše z něj vyčtete?

3. Jaké tiskopisy vyplníte při vkladu a výběru peněz z 
banky?

4. Pod vedením a kontrolou učitele žáci samostatně 
vyplní vkladový a výběrový lístek.

Otázky k opakování
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Děkuji Vám za pozornost !!!


