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Peníze II.

Bezhotovostní placení



Skoropeníze

= slouží k bezhotovostnímu platebnímu 

styku

Tvoří je:

 banky – pomocí depozitního multiplikátoru

 podniky – vydávají např. šeky a směnky

 domácnosti – mohou vydat např. směnku



Ukázka šeku



Tvorba skoropeněz bankou

 Klient si otevře v bance účet – v české 

měně, nebo zahraniční (devizový účet)

 Platby se realizují připisováním nebo 

odepisováním peněz z účtu klienta 

prostřednictvím příkazů

O pohybu peněz je klient informován 

bankovním výpisem



Ukázka výpisu z účtu



Příkazy k platbě

 písemně na formuláři – nutný podpis dle 

podpisového vzoru

 telefonicky – phonebanking, GSM banking

 internetbenking

 přímým spojením s bankou pomocí 

speciálního softwaru – homebanking

- u telefonického, internetového i přímého 

bankingu je nutné zajištění dat – hesla, 

certifikáty, autorizační SMS, aj.



Příkazy k úhradě

 Jednotlivý

 Hromadný

 Trvalý



Postup úhrady příkazem



Příkaz k inkasu

 příkaz k provedení transakce dává 

příjemce peněz

majitel účtu musí tento způsob úhrady 

předem povolit 

majitel účtu stanovuje limit inkasa



Postup inkasa



SIPO

 službu poskytuje Česká pošta

 na 1 dokladu umožňuje provádět všechny 

pravidelné platby – voda, plyn, nájem, 

pojistné, elektřina,aj.

 zákazník ušetří za platby za jednotlivé 

poštovní poukázky



Platební karty

 vydávají je klientovi finanční instituce –

banky, pojišťovny, aj.

 slouží k placení za zboží a služby u 

obchodníků, na internetu, k výběru peněz

1. debetní – jsou vydávány k běžnému účtu, 

lze čerpat do výše zůstatku na účtu

2. kreditní – úvěrové – jsou vydávány k 

úvěrovému účtu, lze čerpat do výše 

úvěrového limitu



Elektronická peněženka

 dobíjecí karty (jako u mobilních operátorů)

 lze s nimi platit drobné platby

 používají je hojně autodopravci

 bezkontaktní platební karty – platební 

karta, kterou nezasouváme do terminálu, 

není nutný PIN, pouze k drobným 

nákupům – např. limit Kč 500
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