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Úvod
P°i platebním styku obvykle dochází k p°esun·m pen¥ºních prost°edk· mezi plátcem a p°íjemcem platby.
Banka p°i této transakci m·ºe fungovat jako zprost°edkovatel této platby. Pokud banky poskytují platební
styk svým klient·m (fyzickým £i právnickým osobám), hovo°íme o platebním styku klientském. Pokud jde
o platební styk mezi bankami, hovo°íme o platebním styku mezibankovním.

Provád¥ní platebního styku a zú£tování je jednou ze základních £inností bank. Platební styk je regulován
�eskou národní bankou a °ídí se zákonem o platebním styku1 a zákonem o bankách2.

�ást I

Platební styk klientský
Jedná se o platební styk mezi bankou a klientem (fyzickou £i právnickou osobou).

Platební styk lze d¥lit dle teritoria na:

• tuzemský

� Plátce i p°íjemce jsou klienty banky v �eské republice. Platební styk je uskute£¬ován v £eské
m¥n¥.

• zahrani£ní

� Platební styk je uskute£¬ován p°es hranice jednoho nebo více stát·. Pod pojem zahrani£ní platební
styk spadají i platby uskute£n¥né v �eské republice, pokud jde o platbu v cizí m¥n¥.

1 Tuzemský platební styk

1.1 Tuzemské platby pomocí bankovního ú£tu

Banky vedou svým klient·m (ob£an·m a �rmám) bankovní ú£ty. Na bankovních ú£tech mají klienti uloºeny
své pen¥ºní prost°edky. Tyto prost°edky mohou klienti vybírat, vkládat a hradit z nich r·zné platby.

Bankovní ú£ty se d¥lí na:

• b¥ºné

� Klient má pen¥ºní prost°edky kdykoli k dispozici. Ú£et slouºí hlavn¥ pro provád¥ní p°íchozích
a odchozích plateb, pro vklady a výb¥ry hotovosti.

• vkladové

� Jde obvykle o termínované vklady. Pen¥ºní prost°edky jsou zde vázány na ur£itou dobu. Odm¥nou
je pro klienta vy²²í úrok.

• devizové

� Jedná se o bankovní ú£ty vedené v cizí m¥n¥.

1Zákon £. 124/2002 Sb., o p°evodech pen¥ºních prost°edk·, elektronických platebních prost°edcích a platebních systémech
(zákon o platebním styku)

2Zákon £. 21/1992 Sb., o bankách
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Banka uzavírá s klientem smlouvu o vedení bankovního ú£tu. Smlouva musí mít písemnou formu a musí být
podepsána ob¥ma smluvními stranami. Sou£ástí smlouvy bývají obchodní podmínky pro vedení ú£tu. V ob-
chodních podmínkách jsou nap°íklad sjednány podmínky pro disponování s pen¥ºními prost°edky, úro£ení,
ceny za poskytování sluºeb.

Banky obvykle umoº¬ují svým klient·m rychlý bezhotovostní platební styk, moºnost vyuºití interneto-
vého, telefonního, nebo GSM bankovnictví, moºnost nastavení trvalých p°íkaz· k úhrad¥ a inkasu, SIPO
a dal²í sluºby.

1.2 Provád¥ní tuzemského platebního styku

Podle klient· m·ºeme platební styk rozd¥lit na:

• vnitrobankovní platební styk

� Plátce i p°íjemce platby jsou klienty stejné banky. Platba je vypo°ádána intern¥ v rámci této
banky. Odepsání prost°edk· z ú£tu plátce a p°ipsání ve prosp¥ch ú£tu p°íjemce probíhá ve stejný
den (den D).

• mezibankovní platební styk

� Plátce a p°íjemce jsou klienty r·zných bank. Platby jsou vypo°ádány mezibankovn¥ mezi bankami.
P°ipsání prost°edk· na ú£et vedený v jiné bance v �R je zaji²t¥no následující den po dni odepsání
prost°edk· z ú£tu plátce (den D+1).

Podle zp·sobu placení m·ºeme platební styk rozd¥lit na:

• hotovostní

� Uskute£¬uje se hotovými pen¥zi. Jedná se o p°ijímání vklad· a výplatu hotovostí z ú£tu.

• bezhotovostní

� Uskute£¬uje se bezhotovostn¥ p°evodem z bankovního ú£tu plátce na bankovní ú£et p°íjemce.

Krom¥ klasického zprost°edkování platby banky poskytují platby dokumentární (dokumentární akreditiv,
dokumentární inkaso). Zde je podmín¥na platba p°edloºením dokument·.

1.2.1 Hotovostní platební styk

Dochází zde k fyzickému pohybu pen¥z v hotovosti. Jde nap°íklad o:

• vklad hotovosti na ú£et

� Pomocí pokladní sloºenky jsou vloºeny hotové peníze na ú£et klienta.

• výb¥r hotovosti z ú£tu

� Pomocí:

∗ výb¥rního lístku (klient vybere na p°epáºce banky peníze ze svého ú£tu)
∗ ²eku (p°i proplacení ²eku)
∗ bankovní karty (za pouºití bankomatu dojde k vybrání hotových pen¥z z ú£tu klienta).

• sm¥nárna

� Jedná se o nákup a prodej valut dle kurzovního lístku (bu¤ p°ímo v hotovosti, nebo výb¥rem
z bankovního ú£tu).
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1.2.2 Bezhotovostní platební styk

Banka odepisuje pen¥ºní prost°edky z ú£tu plátce. Prost°edky jsou následn¥ p°ipsány na ú£et p°íjemce. Toto
se d¥je nej£ast¥ji na základ¥:

• p°íkazu k úhrad¥

� Plátce dává p°íkaz své bance k odepsání pen¥ºních prost°edk· ze svého ú£tu.

• p°íkazu k inkasu

� Plátce dá povolení k inkasu (strºení) ur£itého limitu ze svého ú£tu ve prosp¥ch ú£tu p°íjemce
platby. Platba se uskute£ní na základ¥ p°íkazu p°íjemce platby.

• SIPO

� Majitel ú£tu dá povolení �eské po²t¥, s.p., aby mohla inkasovat z jeho b¥ºného ú£tu m¥sí£ní
souhrnné platby Sdruºeného Inkasa Plateb Obyvatelstva.

• bankovní platební karty

� Platební kartou m·ºe platit majitel ú£tu obchodníkovi. Banka zprost°edkuje úhradu z ú£tu maji-
tele na ú£et obchodníka. Jedná se o kamenné obchody £i p°es obchody on-line.

• ²eky k zú£tování

� Jde o cenný papír, který plní funkci platebního prost°edku. Majitel ú£tu (výstavce ²eku) dává
p°íkaz bance (²ekovník), aby z jeho ú£tu uhradila ²ekovou £ástku ve prosp¥ch osoby uvedené na
²eku (remitent). U nás nejsou ²eky p°íli² roz²í°eny.

2 Zahrani£ní platební styk

Zpracování plateb se d¥je prost°ednictvím mezinárodní telekomunika£ní sít¥ SWIFT3.
U p°eshrani£ních plateb p°evád¥ných v rámci £lenských stát· Evropské unie a Evropského hospodá°ského

prostoru je nutné uvád¥t BIC banky p°íjemce a £íslo ú£tu p°íjemce ve formátu IBAN (International Bank
Account Number).

�ást II

Platební styk mezibankovní
Jedná se o platební styk mezi bankami navzájem.

Pokud jsou plátce i p°íjemce platby klienty stejné banky, pak banka platbu uskute£ní prost°ednictvím
svého vnit°ního zú£tovacího systému. V tomto p°ípadn¥ se jedná o vnitrobankovní platební styk. Pokud v²ak
plátce a p°íjemce jsou klienty r·zných bank, pak je t°eba platbu uskute£nit prost°ednictvím mezibankovního
platebního styku. Jedná se pak o platební styk mezibankovní.

3 Platební systémy

Mezibankovní platební styk se uskute£¬uje prost°ednictvím platebních systém·:

• korespondentský platební systém (tzv. p°ímé spojení, v �eské republice není p°íli² roz²í°eno)

• clearingový platební systém (prost°ednictvím zú£tovací banky)

3http://www.swift.com/
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� CERTIS (v �eské republice pro tuzemské platby, provozuje �eská národní banka ve svém zú£to-
vacím centru)

• TARGET (eurový platební systém pro zahrani£ní platby)

Platební systém se stará �pouze� o zú£tování platby. P°enos dat je zaji²t¥n sítí. Banky zpracovávají zahrani£ní
platby obvykle prost°ednictvím mezinárodní telekomunika£ní sít¥ SWIFT. Jde o sí´, která zaji²´uje p°enos
dat mezi jednotlivými �nan£ními institucemi po celém sv¥t¥.

N¥které principy platebních systém·:

• zú£továvají se pouze kryté poloºky (brutto, netto nebo hybridním systémem)

• ú£astníkem jsou pouze osoby, které spl¬ují podmínky zákona o platebním styku

• p°íkaz p°ijatý systémem nelze odvolat

3.1 Korespondentský platební systém

Jedná se o vzájemnou dohodu dvou bank mezi sebou. Kaºdá banka má u té druhé banky otev°ený sv·j ú£et.
Banka A má ú£et u banky B a naopak banka B má ú£et u banky A. Tyto ú£ty se ozna£ují jako korespondentské

ú£ty :

• nostro4 ú£et (je ú£et, který má banka A vedený u banky B - z pohledu banky A)

• loro5 ú£et (je ú£et, který vede banka A pro banku B - z pohledu banky A)

Nostro ú£et má banka v rozvaze v aktivech (pohledávka). Loro ú£et má v rozvaze v pasivech (závazek). P°es
tyto ú£ty dochází k zú£tování mezibankovních plateb.

Pokud banka nemá otev°eny koresponden£ní ú£ty v·£i druhé bance, musí najít �platební cestu� p°es
banky, které otev°eny koresponden£ní ú£ty k dané bance mají. P°es tuto cestu pak zú£tuje platbu.

3.2 Clearingový platební systém

Banky v tomto systému nekomunikují p°ímo mezi sebou, ale p°es zú£tovací banku.
Banky zapojené v tomto systému mají otev°en nostro ú£et u zú£tovací banky. P°es tento ú£et se provád¥jí

platby mezi jednotlivými bankami. Tento zp·sob se vyuºívá hlavn¥ na národní úrovni k provád¥ní tuzemského
platebního styku.

Varianty clearingových platebních systém·:

• netto princip (Dochází k vzájemnému zápo£tu p°íchozích a odchozích plateb. Výsledkem je pro banku
£istá zú£tovací pozice, která se zaú£tuje, je-li dostatek prost°edk·.)

• brutto princip (Zú£tování se provádí transakce po transakci bez vzájemné kompenzace. Pokud není
dostatek prost°edk·, platba se neprovede.)

� dávkový systém zú£tování

� pr·b¥ºný systém zú£tování

• hybridní platební systémy (Jde o kombinaci netto a brutto principu.)

Zú£tování probíhá následujícím postupem. Banka A platí bance B. Zú£tovací banka strhne peníze z nostro
ú£tu banky A a p°evede je na nostro ú£et banky B. Pokud banka nemá dostatek �nan£ních prost°edk· na
svém nostro ú£tu, musí si p·j£it (nap°. od zú£tovací banky £i jiných bank), jinak platba neprob¥hne.

Funkci zú£tovací banky plní:

• centrální banka (nap°. v �eské republice)

• komer£ní banka
4nostro = na²e
5loro = va²e
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3.2.1 Clearingový systém v �R

Základem systému je zú£tovací centrum �eské národní banky. Kaºdá banka má u �NB nostro ú£et v korunách.
Ve svém ú£etnictví mají banky tzv. zrcadlové ú£ty. Vyuºívá se systém p°enosu zpráv CERTIS.

3.3 Platební systémy v Evrop¥

V Evrop¥ se vyuºívá systém TARGET. Je provozovaný Evropskou centrální bankou (ECB). Jde o systém,
který vzájemn¥ propojuje národní clearingové systémy centrálních bank £lenských zemí EU s platebním
systémem ECB.
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