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Otázka č. 24   Platby 

Platební styk 

- patří k nejčastější činnosti obchodu nebo banky 

- je záležitostí příjemce a plátce, banka nebo obchod je jen zprostředkovatelem 

příkazu 

- banky zprostředkovávají platební styk nejen v tuzemsku, ale i se zahraničím 

Druhy platebního styku: 

1) Hotovostní platební styk 
2) Bezhotovostní platební styk 

 

Hotovostní platební styk 

- jde o příjem vkladu, výběr hotovosti 

- uskutečňuje se s použitím peněz občana, firmy, v hotovosti platí v případech, 

kdy je platba bezhotovostní neproveditelná nebo neúčelná 

- od roku 2004 musí být platby větších částek nad 15 000 EUR dle kurzu podle 

zákona o platebním styku prováděny bezhotovostně 

 

1. Platby v hotovosti za dodané zboží, služby, mzdy 
2. Výběrem peněz z banky 
3. Vklady peněz na účet v bance 

 

Výhody a nevýhody hotovostního platebního styku: 

Výhody – operativní, při malých platbách, jistota platby 

Nevýhody – nákladný, nebezpečný, časově náročný přesun peněz 
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Doklady při hotovostním platebním styku 

- příjmový pokladní doklad 

- výdajový pokladní doklad 

- paragon 

- směnka 

- výběrní lístek 

- pokladní šek 

- pokladní složenka 

- poštovní poukázka 

- cashback (výběr hotovosti při platbě kartou u pokladny) 

 

Bezhotovostní platební styk 

- forma platebního styku v české nebo cizí měně 

- banka provádí na příkaz klienta (prodej na úvěr, dobírka, splátky) 

- přesun peněz se děje přeúčtováním částky z účtu jednoho klienta (plátce) na 

bankovní účet jiného klienta (příjemce) 

- o provedených operacích na účtu informuje banka své klienty např. výpisem 

z účtu, sms 

 

Dělí se na: 

1. Úhradový 
2. Inkasní 

 

Doklady při bezhotovostním platebním styku 

- příkaz k úhradě – jednorázový, hromadný, trvalý 

- příkaz k inkasu – jednorázový, hromadný, trvalý 

- poštovní poukázka 

- platební karta 



- SIPO 

 

Platby klientem pomocí sítě 

- internetem – internetbanking  

- telefonem – phonebanking  

- doma – homebanking – v počítači software napojený na naši banku 

(zabezpečení: heslo, kód, šifra) 

 

Výhody bezhotovostního platebního styku: 

- bezpečný  

- méně pracný  

- rychlejší při převodech na větší vzdálenosti  

- přesný 

 

 

Otázka č. 25   Pojištění majetku a osob 

• Proč uzavíráme pojištění majetku a osob? 

Účelem pojištění je zabezpečení pojištěného pro případ nahodilých událostí tím, 

že je mu poskytováno právo na výplatu peněžitých prostředků k úhradě potřeb, 

které v důsledku takových událostí vznikají. 

Zdravotní pojištění: V případě zdravotního pojištění je třeba rozlišovat mezi 

zdravotním pojištěním zákonným a komerčním. Zatímco zákonné zdravotní 

pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce jednotlivým zdravotním 

pojišťovnám, u komerčního (soukromého) pojištění záleží na libovůli každého z 

nás, zda se jej rozhodneme uzavřít či nikoliv. 

Životní pojištění 



Úrazové pojištění: Úrazy se nevyhýbají nikomu. Zejména vážný úraz s trvalými 

následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Proto není 

na škodu mít sjednáno odpovídající typ pojištění. 

Cestovní pojištění: Cestovní pojištění umožní vycestovat do zahraničí s vědomím 

jistoty, že jste zabezpečeni pro případ onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo 

jiných nesnází. 

Pojištění domácnosti a nemovitosti 

• Kde můžete pojištění majetku nebo osob uzavřít? 

Pojištění majetku - Při těchto pojištěních poskytuje pojišťovna pojistnou ochranu 

majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení. 

• Jaká znáte pojištění majetku? Co si můžete pojistit? 

Pojištění domácnosti, nemovitosti. 

Primárním cílem pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům 

nepředvídatelných událostí - promáčený strop, zničené podlahy nebo nevítaná 

návštěva zloděje. To jsou některé z nezáviděníhodných situací. Ovšem i s běžným 

provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Další neočekávané problémy 

mohou přinést přírodní živly a katastrofy. Proto není od věci uzavřít odpovídající 

pojištění. Pojištění majetku nemůže zabránit případným škodám, ale pomůže 

zmírnit finanční ztráty, které v důsledku škod mohou vzniknout. 

 

 

 


