
 
 

 

 

 



 
 

Zásady pro vypracování bakalářské práce 

I. 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

II. 
Uspořádání bakalářské práce: 
1. Titulní list  5. Obsah BP  
2. Zásady pro vypracování BP  6. Textová část BP  
3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení  7. Seznam použité literatury  
4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  8. Přílohy  

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře.  
ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

ad 3)  Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP.  

V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max.1 
strany pro obě jazykové verze. 

  ad 5)Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, 
s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP; 
• Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
• Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 
BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité 
literatury). Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně 
bílého nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - 
písmo Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 
2,5 cm, levý – 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být 
očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, 
pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 8).  
 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí 
být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich 
správnost.               



 
 

   

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na 
seznam použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 
ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze      

světových jazyků. 
            Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět   

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury 
musí být uveden odkaz v textu BP. 

ad  8)  Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 

III. 

Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

nahoře:              Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
Katedra  ...........................................................  

uprostřed: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

dole: Rok Jméno a příjmení 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 

IV. 

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 
akademického roku 2009/2010. 

Ostrava 30. 11. 2010 

                                                                                                                                                       



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat vedoucí této bakalářské práce Ing. Andrey Sikorové, Ph.D., za 

konzultace a odborné rady pro její vypracování. Dále bych ráda poděkovala mé rodině, která 

mě celou dobu podporovala. 

 



 
 

 

Anotace 
Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku, nástroje, zajištění, záruky a 

financování platebního styku. Část práce se také zabývá uplatněním nástrojů platebního styku. 

Praktické použití některých nástrojů je uvedeno v příloze. 

 

Annotation 

This bachelor thesis on the topic of The Payment Transactions is focused on 

characteristics, instruments, collaterals, garantees and financing of payments. A part of this 

thesis also deals with the application of financial payments. Practical application of some of 

these instruments is listed in the attachment. 

 

 
 
 

Klíčová slova 
Platební styk, příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, dokumentární akreditiv, dokumentární 

inkaso, směnka, banka, platba. 

 

Key words 

Payment transactions, payment order, collection order, documentary credit, 

documentary collection, draft, bank, payment. 



 
 

Obsah 

 
Úvod ........................................................................................................................................... 8 

1. Charakteristika platebního styku ................................................................................... 9 

2. Nástroje platebního styku .............................................................................................. 11 

2.1 Hotovostní platební styk ........................................................................................... 11 

2.1.1 Formy a účastníci hotovostního platebního styku ............................................ 12 
2.1.2 Poštovní poukázky ........................................................................................... 13 

2.2 Bezhotovostní platební styk – příkaz k úhradě ......................................................... 13 

2.2.1 Účastníci a průběh příkazu k úhradě ................................................................ 14 
2.2.2 Druhy příkazů k úhradě .................................................................................... 15 
2.2.3 Náležitosti příkazu k úhradě ............................................................................. 16 

2.3 Příkaz k inkasu ......................................................................................................... 17 

2.3.1 Účastníci a průběh příkazu k inkasu ................................................................ 17 
2.3.2 Náležitosti příkazu k inkasu ............................................................................. 18 

2.4 Platební příkaz pro zahraniční platební styk ........................................................... 19 

2.4.1 Charakteristika platebního příkazu ................................................................... 20 
3. Zajištění a záruky v platebním styku ........................................................................... 22 

3.1 Platební podmínky .................................................................................................... 22 

3.2 Dodací podmínky ...................................................................................................... 23 

3.3 Dokumentární inkaso ............................................................................................... 24 

3.3.1 Účastníci a průběh dokumentárního inkasa ..................................................... 24 
3.4 Dokumentární akreditiv ............................................................................................ 26 

3.4.1 Účastníci a průběh dokumentárního akreditivu ............................................... 27 
3.4.2 Druhy dokumentárních akreditivů ................................................................... 28 

3.5 Směnky ...................................................................................................................... 29 

3.5.1 Náležitosti směnky ........................................................................................... 32 
4. Financování v rámci platebního styku ......................................................................... 33 

4.1 Financování dokumentárního inkasa ....................................................................... 33 

4.2 Financování dokumentárního akreditivu ................................................................. 34 

4.3 Eskont směnky .......................................................................................................... 34 

5. Závěr ................................................................................................................................ 35 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 37 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 39 

Seznam obrázků ..................................................................................................................... 39 

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 39 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 40 



8 
 

Úvod 
 

S platebním stykem se setkáváme už od nepaměti. Vše začalo tzv. barterovými 

obchody, kde se měnil jeden druh zboží za jiný druh zboží. Poté se začaly využívat tzv. 

všeobecné ekvivalenty, kde se jako peníze používaly látky, koření, dobytek či kovy. 

V druhé polovině 10. století se datuje počátek ražby mincí a první bankovky byly vydány 

v 17. století. Díky vzniku peněz, se obchod rozdělil na prodej a koupi a v pozdějších letech 

začaly vznikat banky. V Československu vznikla první centrální banka v roce 1926. Hlavní 

činností bank je realizace platebního styku a s jejich vznikem se platební styk rozvinul až 

do dnešní podoby.  

 

Pro společnost je platební styk v dnešní době velice důležitý, protože se s ním 

setkáváme prakticky každý den. Prostřednictvím platebního styku se uskutečňuje platba 

v obchodech za zboží, nájemné či poplatky SIPO a další platby, které odvádíme, ať už 

v hotovosti nebo prostřednictvím příkazu. Výhodou je, že si každý může zřídit běžný účet, 

ke kterému dostane platební kartu a klient už nemusí u sebe nosit velké částky v hotovosti, 

protože peníze má na účtu a například při odcizení karty se nemusí bát, že o své peníze 

přijde.  

 

Pro podniky je platební styk nedílnou součástí jejich podnikatelské činnosti. 

Prostřednictvím platebního styku se realizují veškeré platby, které podniky při své činnosti 

musí vykonávat. Každá firma má u některé z bank založený účet, ke kterému má zřízeno 

elektronické bankovnictví, a na nějž přichází a zároveň z něho odcházejí peněžní 

prostředky. Pro podniky je to jistě nejjednodušší forma přesunu peněžních prostředků už 

z důvodu, že těchto transakcí bývá mnoho a určitě by se zde nevyplatil hotovostní platební 

styk. Díky tomuto způsobu firmy ušetří spoustu času a jistě i peněz. Jednou z výhod je 

určitě i to, že u elektronického bankovnictví je možno kontrolovat jednotlivé platby tak, 

jak přicházejí nebo odcházejí z účtu.  
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1. Charakteristika platebního styku 
 

V oblasti veřejných financí se platební styk uplatňuje formou klasických nástrojů 

platebního styku, z nichž nejpoužívanější je přirozeně příkaz k úhradě. Také se lze setkat 

se zárukami státu a úvěry státním fondům. V současné době však nastupuje nový způsob 

financování veřejných statků, a to čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti Evropského společenství.        [5] 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Z prostudovaného studijního materiálu lze definovat platební styk z mnoha úhlů.  

Definice platebního styku Miroslavem Máčem: 

Platební styk můžeme definovat jako vztah mezi plátcem a příjemcem, který je 

uskutečňován v určitých formách buď přímo mezi nimi, nebo prostřednictvím peněžního 

ústavu.  

 
Definice platebního styku Jarmilou Čuhlovou a Vladimírem Munzarem: 

Mezi podnikatelskými subjekty vznikají pohledávky a závazky, které jsou 

předmětem platebního styku. Jeden subjekt vystupuje jako plátce (dlužník, odběratel), 

druhý jako příjemce peněžních prostředků (věřitel, dodavatel). Platební styk se uskutečňuje 

převážně prostřednictvím peněžních ústavů.  

 
Definice platebního styku Stanislavem Poloučkem: 

Platební styk je možno definovat jako vztah mezi plátcem a příjemcem platby, při 

kterém dochází k uskutečnění platby, tedy k převodu peněžních aktiv mezi plátcem a 

příjemcem. Peníze přitom plní jednu ze svých základních funkcí – funkci prostředku 

směny.  

 
 

Financování 
Zajištění, 

záruky 
Nástroje 

Obrázek 1 Struktura platebního styku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Definice platebního styku Pavlem Nezvalem: 

Platebním stykem se rozumí systém organizovaný bankami a finančními 

institucemi, sloužící k finančním přesunům mezi subjekty ekonomiky a soubor postojů 

(postupů a dokumentů), pomocí nichž se tyto přesuny uskutečňují.  

 
V dalších částech se budu zabývat nástroji, zajištěními, zárukami a financováním 

platebního styku. (viz obrázek 1) 
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2. Nástroje platebního styku 
 

Nástroj platebního styku je charakterizován jako druh instrumentu, na základě 

kterého banky a jiné instituce provádějí platební operace. 

Nástroje, které zde budou probrány se dají běžně využívat i pro podnikovou činnost 

v průmyslové sféře. 

K současným nástrojům bezhotovostního platebního styku a zúčtování v tuzemsku, 

které banky využívají, náleží zejména: 

- příkaz k úhradě, 

- příkaz k inkasu, 

- hromadný příkaz k úhradě/inkasu, 

- trvalý příkaz k úhradě/inkasu, 

- platební příkaz pro zahraniční platební styk, 

- šeky, 

- bankovní platební karta.         [5] 

 
V následující kapitole se seznámíme s hotovostním platebním stykem a poštovními 

poukázkami.  

 

2.1 Hotovostní platební styk 
 

Miroslav Máče charakterizuje hotovostní platební styk jako všechny hotovostní 

platby, které jsou uskutečňovány bankami, jinými právnickými osobami či fyzickými 

osobami, jak pro svou potřebu, tak pro potřebu klientů. Provádí se prostřednictvím 

hotových peněz – bankovek a mincí.  

 
Peníze v současné podobě však neexistovaly odjakživa. S rozvojem dělby práce 

dochází k rozvoji směny. Původní směna byla naturální, kdy se směňoval jeden druh zboží 

za jiný druh.           [8] 

 
Hotovostní platební styk mezi sebou provádějí přímo podniky a fyzické osoby bez 

zprostředkování nějakou finanční institucí. Hotovostní platební styk je preferován při 

úhradách menších částek, dále pak v případě nedůvěry v platební schopnosti partnerského 
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subjektu nebo při pochybnostech o jeho serióznosti. Řídí se zákonem č. 254/2004 Sb., o 

omezení plateb v hotovosti. Na níže uvedeném obrázku je znázorněno schéma výběru 

z bankomatu.           [5] 

 

 

 

 

Obrázek 2 Výběr z bankomatu 

Zdroj: http://www.fit.vutbr.cz/~cvrcek/system/obchod.pdf 

 

2.1.1 Formy a účastníci hotovostního platebního styku 
 
V této podkapitole bude vysvětlena charakteristika účastníků hotovostního platebního 

styku a jeho formy. 

 
Formy hotovostního platebního styku: 

- složení hotovosti ve prospěch účtu příjemce – platba se provádí nejčastěji v bance, 

jež vede tento účet; složení hotovosti ve prospěch účtu v jiné bance bývá vysoce 

zpoplatněno, 

- poukaz k výplatě v hotovosti z účtu vedeného v jiné pobočce (bance), 

- výběr v hotovosti – opět probíhá nejčastěji v bance, která vede účet, z něhož je 

výběr prováděn; výběry nad určitou částku musí být hlášeny v předstihu, aby banka 

mohla potřebnou hotovost zajistit, 

- šekem k výplatě, 

- výběr platební kartou prostřednictvím bankomatu nebo pokladny banky.  [5] 
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Účastníky oběhu hotových peněz jsou zákazníci, obchodníci, komerční banky a centrální 

banka.            [5] 

 

2.1.2 Poštovní poukázky 
 

Poštovní poukázky jsou běžným dokladem bezhotovostního, ale i hotovostního 

platebního styku, které jsou přijímány poštami i bankami. Od 1.1.2002 zavedla Česká 

pošta nové typy poštovních poukázek a jejich předtisků. Cena za poštovní poukázku se liší 

podle druhu poukázky, výše částky a způsobu zpracování poštovní poukázky (datově nebo 

písemně). Nejnižší cena za poukázku je 20 Kč.      [8] 

 
V současné době se na České poště při platbách v rámci České Republiky vyskytují 

4 základní typy poštovních poukázek: A, B, C a D. Vzory čistých a vyplněných některých 

poštovních poukázek viz příloha 1-4.  

 

2.2 Bezhotovostní platební styk – příkaz k úhradě 
 
Charakteristika bezhotovostního platebního styku Stanislavem Poloučkem: 

Bezhotovostní platební styk je převod peněz od jednoho subjektu k druhému, 

realizovaný prostřednictvím jejich běžných nebo jiných účtů, vedených u zprostředkujících 

institucí.           [9] 

 
Příkaz k úhradě je charakterizován, jako jednoduchý a velmi rychle zpracovatelný 

instrument. Jedná se o příkaz majitele účtu bance, aby k tíži jeho účtu provedla určitou 

platbu ve prospěch účtu třetí osoby – příjemce platby.     [5] 

 
Příkaz k úhradě je bankovním převodem označovaným jako bezzávazková hladká 

platba a je nejjednodušší formou bezhotovostního placení, neboť platba probíhá 

jednosměrně zatížením účtu plátce a končí dobropisem na účtu příjemce.   [5] 

 
Problematika bankovních převodů je upravena ve druhé části zákona č. 124/2002 

Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředků a platebních 

systémech.           [5] 
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2.2.1 Účastníci a průběh příkazu k úhradě 
 
V této podkapitole bude vysvětlena charakteristika účastníků příkazů k úhradě a jeho 

průběh. Účastníky příkazu k úhradě jsou:  

- plátce (příkazce, odběratel, kupující, povinný), 

- banka plátce, 

- banka příjemce, 

- příjemce (dodavatel, prodávající, oprávněný).     [5] 

 
Příkaz lze bance předávat v zásadě dvojím způsobem. Klasickou formou je předání 

na předepsaných bankovních formulářích. Modernější formou je zadání příkazů 

prostřednictvím různých forem produktů elektronického bankovnictví.   [5] 

 
Průběh příkazu k úhradě je následující: 

1. dodávka zboží, 

2. předání příkazu k úhradě a zatížení účtu plátce, 

3. zaslání úhrady bance příjemce, 

4. úhrada ve prospěch účtu příjemce a zaslání zprávy příjemci o zúčtování.  [5] 

 

Obrázek 3 Průběh příkazu k úhradě 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Náklady převodu 

Všechny banky zapojené do převodu jsou povinny převést částku v plné výši bez 

jakýchkoli srážek, přičemž banka příjemce má vůči příjemci právo na úhradu cen 

souvisejících s vedením jeho účtu, ale nesmí tím obcházet povinnost, převést částku 

převodu v plné výši bez jakýchkoli srážek. To neplatí, pokud příkazce určí, že cenu za 

provedení převodu nebo její část uhradí příjemce.      [5] 

 

Příjemce platby Plátce platby 

Banka příjemce Banka plátce 

1

2

3

4
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V následující tabulce budou uvedeny výhody a nevýhody příkazu k úhradě. 

 
Tabulka 1 Výhody a nevýhody příkazu k úhradě 
Výhody Nevýhody 

- rychlost - riziko nezaplacení 

- bezpečnost   

- menší nebezpečí chyb  

- přesnost  

- větší hospodárnost  

- rychlejší při převodech na větší vzdálenosti  

- možnost využití výpočetní techniky  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.2.2 Druhy příkazů k úhradě 
 

Z prostudované studijní literatury lze vyčíst různé druhy příkazů k úhradě, které 

budou detailněji rozebrány. V této podkapitole nastíním rozdíl mezi hromadným a trvalým 

příkazem k úhradě. 

 
Miroslav Máče člení jednotlivé druhy příkazu k úhradě takto: 

Podle počtu plateb na jednom příkazu: 

- jednotlivý příkaz k úhradě, 

- hromadný příkaz k úhradě. 

Podle opakovatelnosti plateb: 

- jednorázový příkaz k úhradě, 

- trvalý příkaz k úhradě. 

 
Hromadný příkaz k úhradě 

Liší se tím, že se na jednom formuláři vyskytuje více než jedna zúčtovací položka 

pro úhradu. Výhoda využití je, že na vrub jednoho účtu lze zúčtovat několik operací 

různého charakteru. Banka nemusí vkládat některá data (týkající se plátce) opakovaně pro 

každou platbu.           [5] 
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Trvalý příkaz k úhradě 

Trvalý příkaz k úhradě je obdobou jednorázového příkazu k úhradě s tím rozdílem, 

že dlužník dá své bance dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně (např. měsíčně) určité 

částky věřiteli.                   [12] 

 
V rámci zjišťování v praxi použitelných příkazů k úhradě nejen pro fyzické a právnické 

osoby bylo zjištěno, že jsou zcela stejné. Vzor příkazu k úhradě viz příloha 5. 

 

2.2.3 Náležitosti příkazu k úhradě 
 
Náležitosti příkazu k úhradě musí vždy obsahovat předem stanovené údaje dle vyhlášky 

České národní banky (dále jen ČNB) č. 62/2004 Sb., které jsou následující: 

- označení, že se jedná o příkaz k úhradě, 

- bankovní spojení plátce, 

- bankovní spojení příjemce, 

- kód banky, 

- částku v české měně, 

- podpis, elektronický podpis nebo jiný kód zajišťující identifikaci příkazce. 

 
Mezi ostatní náležitosti příkazu k úhradě patří: 

- datum splatnosti, 

- variabilní symbol,  

- specifický symbol,  

- konstantní symbol, 

- textová zpráva, 

- datum vystavení příkazu.        [5] 

 
O podmínkách, za kterých banka realizuje převody, musí před a po realizaci převodu 

své klienty jasně a srozumitelně informovat (pokud se klient tohoto nároku nevzdá). Tyto 

informace musí vždy obsahovat údaje umožňující klientovi identifikovat převod, výši ceny 

za provedení převodu účtovanou klientovi a den, kdy byla částka odepsána z účtu klienta 

nebo den, kdy byla částka převodu připsána ve prospěch účtu klienta.   [5] 
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Použití příkazu k úhradě 

Komerční banka uvádí, že příkaz k úhradě je možné použít pro platbu z běžného účtu a 

termínovaného účtu. 

 

2.3 Příkaz k inkasu 
 
Jena Švarcová a kol. definuje příkaz k inkasu takto: 

Příkaz k inkasu vystavuje věřitel, který má písemné povolení od dlužníka, že si smí 

z dlužníkova účtu sám převést dlužnou částku. Toto písemné povolení dává dlužník své 

bance při podpisu smlouvy o vedení účtu, aby banka věděla, kdo má toto inkaso povoleno. 

Z uvedeného popisu vidíte, že inkaso je méně používanou formou bezhotovostního 

platebního styku, protože zkuste najít firmu, které věříte, že si z účtu vezme jen to, na co 

má nárok. 

 

2.3.1 Účastníci a průběh příkazu k inkasu 
 
V této podkapitole popíši účastníky příkazu k inkasu a jeho průběh. Miroslav Máče uvádí 

tyto účastníky příkazu k inkasu: 

- příjemce (příkazce, dodavatel, prodávající, věřitel), 

- banka příjemce, 

- banka plátce, 

- plátce (odběratel, dlužník). 

 
Příkaz k inkasu lze bance předávat v zásadě dvojím způsobem. Klasickou formou je 

předání na předepsaných bankovních formulářích. Modernější formou je zadání příkazu 

prostřednictvím různých forem produktů elektronického bankovnictví.   [5] 

 
Průběh příkazu k inkasu následující: 

1. dodání služby, 

2. příkaz k inkasu dlužné částky, 

3. žádost o odepsání peněžních prostředků z účtu plátce, 

4. prozkoumání oprávněnosti inkasa a zatížení účtu plátce, 

5. poukázání platby ve prospěch příjemce platby, 

6. připsání platby ve prospěch účtu příjemce.      [5] 
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Obrázek 4 Průběh příkazu k inkasu 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Výhody a nevýhody příkazu k inkasu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 2 Výhody a nevýhody příkazu k inkasu 
Výhody Nevýhody 

- posiluje postavení dodavatele - z časového hlediska rizikem pro 

odběratele 

 - rizikovější pro banku 

 - banka je povinna vykonat více úkonů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.3.2 Náležitosti příkazu k inkasu 
 

V této podkapitole budou rozebrány povinné a ostatní náležitosti příkazu k inkasu. 

Stanislav Polouček a kol. uvádí tyto povinné náležitosti příkazu k inkasu: 

- označení, zda jde o příkaz k úhradě nebo inkasu, 

- bankovní spojení plátce a příjemce, 

- částka platby, 

- označení měny (není-li uvedeno, má se za to, že jde o platbu v domácí měně), 

- podpis výstavce dle podpisového vzoru, případně otisk razítka. 

 
Mezi ostatní náležitosti příkazu k inkasu patří: 

- datum splatnosti – není-li datum provedení platby určeno, platí pravidlo, že banka 

je povinna provést platbu do zákonem stanovené lhůty po převzetí příkazu 

k inkasu, není-li dohodnuta mezi plátcem a bankou jiná lhůta, 

Příjemce platby Plátce platby 

Banka příjemce Banka plátce 

1

4

5

3

26



19 
 

- doplňující údaje – mají podobu textové zprávy, kterou banka předává ve výpise 

z účtu příjemci platby, 

- označení účelu platby (konstantní, variabilní a specifické symboly).  [9] 

 
Použití příkazu k inkasu 

Komerční banka uvádí že, příkaz k inkasu je možné použít pouze pro inkaso ve 

prospěch běžného účtu, kterého je uživatel majitelem.  

Dále se příkaz k inkasu běžně využívá při platbách SIPO, např. platby za 

elektrickou energii či plyn, poplatky za rozhlas, televizi a telefon.  

 

2.4 Platební příkaz pro zahraniční platební styk 
 

Komerční banka charakterizuje zahraniční platební styk jako bezhotovostní převod 

peněžních prostředků v rámci České republiky v cizí měně a v českých korunách a cizí 

měně do a ze zahraničí.  

 
Komerční banka dělí platby v rámci zahraničního platebního styku na: 

- obchodní (za služby a zboží), 

- neobchodní (výživné, důchody, dary a honoráře), 

- finanční (likvidace dokumentárních transakcí). 

 
Stanislav Polouček a kol. uvádí, že platby probíhají přes vzájemné účty bank, které 

se nazývají nostro účet (vedený pro tuzemskou banku v partnerské bance zahraničí) a loro 

účet (vedený v tuzemské bance pro zahraničního smluvního partnera) a většina plateb je 

prováděna prostřednictvím systému SWIFT.  

 
SWIFT je družstevní organizace se sídlem v Belgii, efektivně fungující od roku 

1977, která poskytuje svým členům velmi rychlý, standardizovaný a zabezpečený přenos 

informací, kdy došlé zprávy zaručují jistotu o odesílateli a ověření elektronického podpisu.

            [5] 
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Mezinárodní obchody jsou vždy rizikovější na úhradu dlužníkem vzhledem 

k rozdílům v právních systémech jednotlivých zemích a ztížené vymahatelnosti. 

K omezení rizik je možné využívat specializované bankovní služby (dokumentární a 

nedokumentární).                  [12] 

 

2.4.1 Charakteristika platebního příkazu 
 

Platební příkaz je nerozšířenějším platebním instrumentem v zahraničním styku. 

Jeho realizací je tzv. hladká platba do i ze zahraničí. Je použitelný jak pro obchodní platby, 

tak i pro platby neobchodní.         [5] 

 
Hladký plat (úhrada, bankovní převod) je vedle šeku nejrozšířenějším platebním 

instrumentem v platebním styku. Je použitelný pro platy jak obchodní, tak neobchodní 

povahy.           [6] 

 
Obchodní platy vyplývají z přímého uskutečňování obchodních transakcí, tj. 

z provádění obchodu, přepravy a zasílatelství. Patří sem např. platy za zboží, za 

poskytované služby, za dopravu, leasingové splátky atd.; hladkým platem však končí i 

dokumentární operace. Naopak neobchodní platy nevyplývají z přímé realizace 

obchodních operací. Jako příklad platů neobchodní povahy můžeme jmenovat úhrady darů, 

dotací zastupitelským úřadům cizích států atd.      [5] 

 
Provádění platebního příkazu 

Partneři si sjednávají placení formou hladkého platu v následujících případech: 

a) po uskutečnění dovozu 

- platnost vystavená v kontraktu se váže k vystavení faktury, k odeslání zboží, 

k přechodu zboží přes hranice, 

- tento způsob je výhodný pro dovozce, zboží již obdržel, mohl si jej prohlédnout, 

placení bylo odloženo, předpokladem je důvěra obchodních partnerů.   [6] 

 
b) placení předem  

- tento způsob je důkazem nedůvěry partnerů,  

- zboží je odesláno až po obdržení platu, 

- často se vyskytuje jako částečné placení dodávky, kdy zbytek je placen po dovozu 

(např. formou dokumentárního akreditivu),      [6] 
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- je maximálně výhodné pro dodavatele, 

- uplatňuje se poměrně vzácně a jen na vysoce rizikových trzích.   [9] 

 
Důvodem používání hladkých plateb jsou nízké náklady platebního instrumentu, 

což je jejich zjevnou výhodou. Obvykle bývá v sazebníku či ceníku banky stanovena 

minimální částka výloh, procentní sazba (např. 1 %) a maximální částka výloh.  [5] 

 
Použití platebního příkazu 

Platební příkaz se používá při platbách do zahraniční a platby v cizí měně z a do tuzemska. 
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3. Zajištění a záruky v platebním styku 
 
Nedílnou součástí obsahu všech kontraktů, které podepisuje dodavatel 

s odběratelem, jsou i jednotlivé nástroje platebního styku. Volba těchto nástrojů je závislá 

na vzájemné důvěře a obchodní praxi dodavatele a odběratele. Uvážíme-li, že příkaz 

k úhradě je z časového hlediska rizikem dodavatele a příkaz k inkasu je z časového 

hlediska rizikem odběratele, pak za účelem zmírnění rizika používáme sofistikovanější 

nástroje platebního styku.         [5] 

 
Relativně vysoká rizika, spojená se zahraničně obchodními operacemi, vedou ke 

vzniku platebních postupů, které umožňují dosáhnout kompromisu mezi zájmy 

prodávajícího a kupujícího. Jen výjimečně realizovatelná rovnovážná platební podmínka 

placení proti zboží je nahrazena technikou dokumentárních plateb.   [9] 

 
V následujících kapitolách se seznámíme s různými zajištěními a zárukami 

používanými v platebním styku. 

 

3.1 Platební podmínky 
 

Platební podmínky předurčují kdy, kde a jak má být uhrazena kupní cena, a proto 

jsou také jedním z východisek pro její kalkulaci. Platební podmínka má úzkou souvislost 

s financováním dané transakce.        [9] 

 
V současné době je často požadován dodavatelský úvěr, jehož poskytnutím 

prodávající financuje obchod. Každá platební podmínka je spojena s určitými náklady. 

Jsou to především úrokové náklady, dále poplatky bankám, poplatky za vystavování 

určitých dokumentů, náklady spojené s pojišťováním rizik obchodní transakce.  [9] 

 
Místo úhrady určuje, kde má být kupní cena uhrazena. Dle právních předpisů 

většiny zemí je povinen kupující uhradit kupní cenu na své náklady a riziko v místě sídla 

prodávajícího (věřitele).         [9] 

 
Doba placení je důležitá z hlediska plnění kontraktu, zejména pokud jde o časový 

vztah mezi placením a dodávkou zboží.       [9] 
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Placení se může uskutečnit předem, při nebo po dodání zboží. Častěji se setkáváme 

s částečným placením předem formou akontace, která bývá spojena s placením další části 

ceny při dodávce a s poskytnutím úvěru na zbývající podíl kupní ceny. Forma placení 

vyplývá většinou ze sjednané platební podmínky nebo může být výslovně stanovena. [9] 

 
Obecně platí, že úvěrové riziko se zvyšuje s prodlužováním platebních lhůt. 

Platební podmínky bývají často jednostranné, a proto jsou pro některého z obchodních 

partnerů spojeny se značnými riziky. K omezení rizika je možno využít bankovních 

zajišťovacích instrumentů, služeb specializovaných finančních institucí a určitých právních 

nástrojů. K nejpoužívanějším patří dokumentární akreditiv s odloženou splatností, 

bankovní záruka, směnka, pojištění úvěru, factoring, forfaiting a další.   [9] 

 

3.2 Dodací podmínky 
 

Dodací podmínky jsou důležitou náležitostí kupní smlouvy. Určují povinnosti 

prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím zboží. Stanoví 

především způsob, místo a okamžik předání zboží, přechod nákladů a rizika 

z prodávajícího na kupujícího a další povinnosti smluvené při zajišťování dopravy, 

pojištění, celní odbavení, průvodní doklady, kontrolu a jiné povinnosti.   [9] 

 
Dodací podmínky ovlivňují podstatným způsobem výši prodejní ceny. Určují, 

jakou část nákladů oběhu spojených s dodávkou zboží nese prodávající a jakou kupující. 

Dodací doložky, jako konkrétní způsoby řešení dodací podmínky, vznikly v obchodní 

praxi na základě obchodních zvyklostí.       [9] 

 
Incoterms (International Commercial Terms) představují oficiální pravidla pro 

výklad dodacích doložek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Incoterms 

usnadňují provádění mezinárodního obchodu, ale právně závaznými se stávají až poté, kdy 

se strany v textu kupní smlouvy na ně výslovně a jednoznačně odvolají. Působnost 

Incoterms je tedy zaměřena na vymezený okruh práv a povinností smluvních stran, které 

výkladem upřesňují. Incoterms neomezují základní funkce kupní smlouvy a neřeší otázku 

přechodu vlastnictví ke zboží, nýbrž pouze místo přechodu nákladů a rizik z prodávajícího 

na kupujícího. Strukturu tvoří celkem 13 dodacích doložek, které jsou rozděleny do čtyř 

skupin (E, F, C, D) podle vzrůstajícího stupně odpovědnosti prodávajícího.  [9] 
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3.3 Dokumentární inkaso 
 
Charakteristika dokumentárního inkasa Stanislavem Poloučkem: 

Dokumentární inkaso představuje příkaz klienta bance, aby pro něj vyinkasovala u 

kupujícího určité plnění proti předání stanovených dokumentů. Ze strany kupujícího 

vyžaduje tento nástroj poskytnutí sjednaného plnění proti dispozičním dokumentům ke 

zboží, nebo proti uvolnění zboží v jeho prospěch. V tomto případě exportér odešle zboží 

k dispozici třetí osobě (většinou to bývá zasílatel v zemi dovozce nebo ve výjimečných 

případech i banka), která je pověřena uvolnit zboží ve prospěch kupujícího až poté, kdy 

zaplatí hodnotu dokumentů. Toto řešení se používá v případech legitimačních dopravních 

dokumentů, které nepředstavují dispoziční právo ke zboží. 

 
Charakteristika dokumentárního inkasa Zbyňkem Revendou: 

Dokumentární inkaso představuje příkaz příkazce, kterým je prodávající (dodavatel, 

vývozce), své bance (vysílající banka), aby pro něj sama či prostřednictvím své 

korespondenční banky (inkasní banka) vyinkasovala u třetí osoby – trasáta, tzn. kupujícího 

(odběratele, dovozce), určitou peněžní částku nebo jiné plnění proti předání dokumentů, 

které obdržela od příkazce. 

 
Právní úprava 

Dokumentární inkaso se v ČR řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Vzhledem k tomu, že bankovní dokumentární inkaso může vydat pouze banka, vztahuje se 

na ně také zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Mezinárodní obchodní komora v Paříži 

zpracovala a vydala Jednotná pravidla pro inkasa (Uniform Rulles of Collections – URC), 

která se vztahují na všechna dokumentární inkasa, která obsahují příslušnou doložku o 

jejich uplatnění.          [5] 

 

3.3.1 Účastníci a průběh dokumentárního inkasa 
 
V této podkapitole budou uvedeni účastníci dokumentárního inkasa a jeho průběh. 

Miroslav Máče uvádí jako účastníky dokumentárního inkasa  tyto subjekty: 

- prodávající (dodavatel, vývozce, příkazce), tj. ten, kdo předkládá bance dokumenty 

k inkasu včetně inkasních instrukcí, za které je zodpovědný, 

- vysílající banka (banka dodavatele) je ta, která převzala od příkazce dokumenty 

k zajištění inkasa, 
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- inkasní (překládající) banka (banka odběratele), tj. ta, která předkládá dokumenty 

trasátovi, 

- kupující (trasát, odběratel, dovozce) je ten, komu mají být inkasní dokumenty 

předloženy.  

 
Průběh dokumentárního inkasa je následující: 

1. Stanovení inkasních podmínek – vývozce stanoví podmínky placení ve své nabídce 

nebo vyjádří s nimi souhlas v kontraktu s kupujícím. 

2. Inkasní příkaz a odeslání dokumentů – po podepsání kontraktu odešle vývozce 

zboží speditérovi k dispozici zahraniční banky a současně shromáždí potřebné 

dokumenty a předá je své bance společně s inkasním příkazem; vysílající banka 

odešle dokumenty společně s potřebnými instrukcemi zahraniční inkasní bance. 

3. Předložení dokumentů a úhrada – předkládající banka informuje kupujícího o 

příchodu dokumentů a sděluje mu podmínky jejich vydání; kupující zaplatí 

(akceptuje) směnku a obdrží dokumenty a inkasní banka poukáže inkasovanou 

částku vysílající bance, která jí připíše na účet vývozce.    [6] 

 
Banky rozlišují dokumentární inkaso exportní a importní s ohledem na postavení, 

které při zprostředkování zaujímají. Jedná se o středně rizikový platební instrument vhodný 

pro méně riziková teritoria a obchodní transakce mezi vzájemně si důvěřujícími partnery. 

           [9] 

Výhody a nevýhody dokumentárního inkasa 

Dokumentární inkaso je vhodné v případech, kdy dodavatel není ochoten dodat 

zboží proti úhradě hladkou platbou, ale nemá potřebu zajišťovacího instrumentu, jakým je 

dokumentární akreditiv. Odběrateli umožňuje platit až po převzetí dokumentů a je levnější. 

Nevýhodou pro dodavatele je, že plnění je do značné míry závislé na schopnosti a ochotě 

odběratele a není nijak garantováno bankou. V případě odmítnutí platby nese dodavatel 

obvykle veškeré náklady rizika spojená s držbou zboží.     [5] 
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3.4 Dokumentární akreditiv 
 
Charakteristika dokumentárního akreditivu Pavlem Andrlem: 

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky beneficientovi – exportérovi, 

vystavený na základě instrukcí příkazce akreditivu – importéra, poskytnout plnění 

stanovené akreditivem v rámci určené částky do stanovené doby proti předložení 

dokumentů, které budou odpovídat podmínkám akreditivu, a na základě splnění všech 

dalších akreditivních podmínek. 

 
Charakteristika dokumentárního akreditivu Miroslavem Máčem: 

 Dokumentární akreditiv je platební instrument, v rámci kterého se banka na základě 

žádosti klienta (příkazce, kupujícího, odběratele) a na jeho účet písemně zavazuje zaplatit 

příjemci akreditivu (beneficiantovi, prodávajícímu, dodavateli) stanovenou částku, pokud 

v určené lhůtě řádně předloží bance v akreditivu požadované dokumenty. 

 
Pomocí dokumentárního akreditivu lze riziko nezaplacení odběratelem eliminovat a 

nahradit je rizikem nezaplacení bankou. Smlouva o otevření akreditivu a dokumentárního 

akreditivu je upravena v § 682 – 691 obchodního zákoníku. Smlouvou o otevření 

akreditivu se zavazuje banka příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě 

(oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby 

stanovené podmínky, příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu. Smlouva vyžaduje 

písemnou formu.          [9] 

 
Dokumentární akreditiv je akreditiv, kterým banka přejímá závazek poskytnout 

oprávněnému sjednané plnění, jestliže ten předloží bance řádně a včas dokumenty 

specifikované v akreditivní listině.        [9] 

 
Pro oba subjekty (prodávající, kupující) obchodní operace platí, že dokumentární 

akreditiv je organizačně i administrativně náročný, a také relativně finančně nákladný 

bankovní produkt.          [9] 

 
Podstatnými částmi smlouvy, kromě přesného určení banky a příkazce jsou: 

- závazek banky příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne konkrétní osobě 

(oprávněnému) na účet příkazce určité plnění (jestliže oprávněný splní do 

stanovené doby sjednané podmínky), 

- závazek příkazce zaplatit bance úplatu.      [9] 
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Z hlediska postavení a úlohy banky lze rozlišit importní a exportní akreditiv. 

Importní dokumentární akreditiv vystavuje tuzemská banka na základě žádosti svého 

klienta (nebo jiné osoby) ve prospěch zahraničního dodavatele. Banka zaujímá postavení 

vystavující banky a vstupuje do neodvolatelného závazku za svého klienta (příkazce). 

S tímto závazkem je pro banku spojeno úvěrové riziko. Bankou požadovaný způsob jeho 

zajištění se odvíjí od bonity klienta. Jen pro velmi dobré klienty vystavuje banka akreditiv 

bez jakéhokoliv zajištění (krytí).        [9] 

 
Exportní akreditiv je vystaven zahraniční bankou z příkazu kupujícího 

(zahraničního odběratele zboží a služeb) ve prospěch exportéra. Tuzemská banka 

vystupuje v tomto případě v úloze avizující, resp. potvrzující banky.   [9] 

 

3.4.1 Účastníci a průběh dokumentárního akreditivu 
 
V této podkapitole budou uvedeni účastníci a průběh dokumentárního akreditivu. 

Miroslav Máče uvádí tyto účastníky dokumentárního akreditivu: 

- příkazce akreditivu (odběratel, kupující, aplikant) je ten, kdo dává bance instrukce 

k vystavení akreditivu, resp. k jeho změně, 

- vystavující banka (banka příkazce) je ta, která převzala od příkazce instrukce 

k vystavení akreditivu, resp. k jeho změně a jedná a jeho žádost, 

- avizující, resp. jmenovaná banka (banka příjemce) avizuje akreditiv bez svého 

závazku vůči beneficiantovi, s rozumnou péčí ověřuje pravost akreditivu, 

- příjemce akreditivu (dodavatel, prodávající, beneficiant, oprávněný) je ten, kdo 

musí předložit požadované dokumenty a splnit další akreditivní podmínky.  

 
Samotný průběh dokumentárního akreditivu můžeme rozdělit do těchto fází: 

Sjednání podmínek akreditivu – tato fáze předchází samotnému otevření akreditivu. 

Kupující musí přesně dojednat s prodávajícím veškeré podmínky a lhůty akreditivu již před 

podepsáním kontraktu. 

Otevření akreditivu – kupující žádá svou banku, aby vystavila za dojednaných 

podmínek akreditiv ve prospěch prodávajícího. Pokud jsou splněny všechny podmínky 

požadované bankou, otevře banka akreditiv.  

Použití (likvidace) akreditivu – poté, co prodávající odeslal zboží a má připravené 

veškeré akreditivní dokumenty, předkládá je ve stanovené lhůtě bance. Ta prověří, zda 
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přesně odpovídají podmínkám v akreditivu. Pokud jsou dokumenty v pořádku, provede 

v akreditivu sjednané plnění.        ……[10] 

 

3.4.2 Druhy dokumentárních akreditivů 
 
Rozeznáváme dva základní druhy dokumentárních akreditivů: odvolatelný a 

neodvolatelný.  

 
Odvolatelný akreditiv 

Odvolatelný akreditiv může být vystavující bankou kdykoliv odvolán nebo změněn 

(i po předložení dokumentů), a tudíž nepředstavuje skutečný závazek banky 

k beneficiantovi akreditivu. Vystavující banka má pouze závazek k bance, u které učinila 

akreditiv použitelným, poskytnout jí náhradu za všechny platby, negociaci směnky nebo 

dokumentů, akceptaci směnky nebo akceptování dokumentů k odložené výplatě (převzetí 

dokumentů a zavázání se k placení s odloženou splatností u akreditivu použitelného 

s odloženou splatností), které tato jmenovaná banka provedla dříve, než obdržela oznámení 

o změně či zrušení akreditivu, ovšem za podmínky, že předložené dokumenty odpovídaly 

akreditivu. Tento druh akreditivu se v praxi až na výjimky z pochopitelných důvodů 

nepoužívá.           [1] 

 
Neodvolatelný akreditiv 

Pavel Andrle definuje neodvolatelný akreditiv jako závazek vystavující, popř. 

potvrzující banky, je-li nějaká, zaplatit (ať už na viděnou nebo s odloženou splatností, či 

negociovat nebo akceptovat a proplatit směnku) beneficiantovi akreditivu (jímž je ten, 

v jehož prospěch byl akreditiv vystaven), pokud budou splněny podmínky akreditivu 

(předloženy akreditivu odpovídající dokumenty – včas a na správné místo). 

 
Dokumentární akreditiv je pro exportéra bezpochyby výhodnější než dokumentární 

inkaso, neboť exportér získává neodvolatelný závazek banky zaplatit za dokumenty, 

odpovídající akreditivu, což efektivně odstraňuje platební riziko importéra i riziko 

neodebrání zboží importérem. Samozřejmě přináší výhody i importérovi, neboť záleží 

především na něm a na jeho dohodě s exportérem, jakou ochranu mu akreditiv přinese, tj. 

jaké podmínky bude stanovovat a především, jaké dokumenty bude akreditiv požadovat. 

            [1] 
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3.5 Směnky 
 

Směnky patří mezi cenné papíry peněžního trhu, které potvrzují určitý závazek 

dlužníka vůči věřiteli. Směnky slouží nejen k zajištění plnění dluhů, kdy díky jejímu 

vlastnění snadněji získáme své peněžní pohledávky, ale mohou sloužit jako platební 

prostředek. Tuto funkci plní směnky, které lze nabídnout před vypršením doby splatnosti k 

odkupu bankám, které stávajícím věřitelům vyplatí peněžní prostředky, avšak snížené o 

úroky, které plynou za zbývající dobu do splatnosti směnky.            [21] 

 
Právní úprava 

Pokud jde o právní úpravu, obchodní zákoník pouze v § 334 odkazuje na směnku v 

souvislosti s tím, že vystavení směnky, jejímž prostřednictvím má být podle smlouvy 

splněn peněžitý závazek, nemá vliv na trvání tohoto závazku. Věřitel je však oprávněn 

požadovat splnění peněžitého závazku na dlužníku podle smlouvy, jen když nemůže 

dosáhnout jeho splnění ze směnky. Podrobná úprava směnky, pravidel jejího použití a 

vymáhání směnečných práv je provedena v zákoně směnečném a šekovém (zákon č. 

191/1950 Sb.).                  [14] 

 
Podle výstavce směnky rozlišujeme směnky vlastní, cizí a zastřené směnky vlastní, 

které budou níže detailněji rozebrány. 

 
Vlastní směnka 

Vlastní směnka představuje písemný slib výstavce, že v přesně stanovený den 

splatnosti zaplatí určitou částku určité osobě označené ve směnce. U směnky vlastní 

figurují dva subjekty, a to výstave a oprávněná osoba.     [9] 

 

 

Obrázek 5 Průběh směnky vlastní 

Zdroj: vlastní zpracování 

Věřitel 
(prodává zboží,  
majitel směnky) 

Dlužník 
(vystaví směnku ve 
prospěch věřitele) 
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Příklad 

 Firma Ingot dodala dne 22. března 2011 firmě Plech plechy 1000 x 2000 mm 

v hodnotě 250 000 Kč.  Obě  firmy  se  dohodly,  že  pohledávka  bude  uhrazena  v  květnu 

a  bude  kryta  směnkou  vlastní.  Firma  Plech  tedy  vystaví  směnku  vlastní, v níž se 

zavazuje, že dne 6. května 2011 zaplatí firmě Ingot částku 250 000 Kč. 

 
Cizí směnka 

Cizí směnka platební příkaz výstavce směnky (věřitele) směnečníkovi (dlužníkovi) 

zaplatit v určitý přesně stanovený den dohodnutou sumu na dohodnutém místě osobě 

označené ve směnce (oprávněné osobě). U cizí směnky najdeme tyto subjekty: výstavce 

(věřitel), oprávněnou osobu a směnečníka (dlužníka).     [9] 

 

 

Obrázek 6 Průběh směnky cizí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 
 
 
 
 
 

Věřitel 
(prodává zboží 2. 
osobě) 

 

2. osoba 
(prodá zboží 3. osobě a 
vystaví směnku s 
příkazem zaplatit 
dlužníkovi ve prospěch 
věřitele) 

3. osoba 
(nese závazek 
zaplatit směnku 
věřiteli) 
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Příklad 

 Firma Vývalek dodala dne 24. března 2011 firmě Výkovek plechy 1500 x 3000 mm 

v  hodnotě 280 000  Kč.  Firmy  se  dohodly, že pohledávka  bude  uhrazena  v   květnu.

Obchodním  partnerem  firmy  Výkovek  je  také  firma  Plech,  která firmě  Výkovek  dluží 

280 000 Kč.  Dluh  je  splatný 10.  května  2011, a  tudíž  firma  Výkovek vystaví  směnku 

cizí, v níž firmě Plech přikáže, aby dne 10. května 2011 zaplatila firmě Vývalek částku 

280 000 Kč. Pokud firma Plech tuto směnku akceptuje, je směnečný obchod uzavřen. 

 
Zastřená směnka vlastní 

V zastřené směnce vlastní výstavce přikazuje sám sobě, aby zaplatil remitentovi 

(věřiteli) určitou směnečnou sumu v určitý den a na určitém místě. Hlavním dlužníkem 

(směnečníkem) se výstavce stává až po akceptaci směnky. Na zastřené směnce vlastní 

figurují opět pouze dva subjekty, a to výstavce, který se akceptací směnky stává 

směnečníkem a remitent (věřitel). Zastřená směnka vlastní se používá obvykle tehdy, 

vydává-li směnku hlavní závod na svou pobočku.      [9] 

 
Příklad 

 Firma Brama dodala dne 20. března 2011 plechy 1250 x 2500 mm firmě Sochor 

v hodnotě 300 000 Kč. Obě firmy se dohodly, že vzniklá pohledávka bude uhrazena v dubnu 

a bude kryta směnkou. Firma Sochor tedy vystaví vlastní směnku, v níž sama sobě přikáže, 

aby dne 30. dubna 2011 zaplatila firmě Brama částku 300 000 Kč. 

 
Směnka s rozhodčí doložkou 

V praxi je lepší využívat mnohem bezpečnější formu směnky, a to směnku 

s rozhodčí doložkou. Výhoda této směnky je, že při vznikajících sporech z důvodu 

nezaplacení směnky, je tato směnka předána Rozhodčímu soudu, který vzniklou situaci 

řeší, tudíž je mnohem větší jistota, že tato směnka bude zaplacena. Rozhodčí doložka se 

běžně využívá i při uzavírání smluv. (viz příloha 6) 

 
Příklad doporučeného znění rozhodčí doložky 

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 

konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem 

jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.“              [15] 
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Výhody a nevýhody směnek jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 3 Výhody a nevýhody směnky 
  Výhody Nevýhody 

- závazek dlužníka vyjádřený směnkou je 

rychleji vymahatelný 

- musí být vystavena se zákonem 

stanoveným obsahem a pokud některá 

z náležitostí chybí je neplatná 

- existuje možnost směnku před její 

splatností eskontovat 

- může dojít k určitým dohadům s věřitelem 

při akceptaci směnky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.1 Náležitosti směnky 
 
V této podkapitole rozeberu, které náležitosti musí obsahovat směnka vlastní a které 

směnka cizí. Miroslav Máče uvádí tyto podstatné náležitosti směnky vlastní: 

- označení, že jde o směnku, 

- bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní sumu, 

- údaj splatnosti, 

- údaj místa, kde má být zaplaceno, 

- jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno, 

- datum a místo vystavení směnky, 

- podpis výstavce. 

 
Miroslav Máče uvádí tyto podstatné náležitosti směnky cizí: 

- označení, že jde o směnku, 

- bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, 

- jméno toho, kdo má platit, 

- údaj splatnosti, 

- údaj místa, kde má být placeno, 

- jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno, 

- datum a místo vystavení směnky, 

- podpis výstavce. 

 

V následující kapitole nastíním financování jednotlivých nástrojů zajištění a záruk. 



33 
 

 

4. Financování v rámci platebního styku 
 

Při použití jednotlivých nástrojů platebního styku mohou dodavatelé nebo 

odběratelé současně využít i některé formy financování obchodů, jako je například 

financování dokumentárního inkasa, akreditivu či eskont směnek. 

 
Základním legislativním rámcem financování obchodu zaměřeného na podporu 

exportu je zákon č. 58/1995 Sb., zákon o pojišťování a financování vývozu se státní 

podporou. Mezinárodním dokumentem je Ujednání pro oficiálně podporované vývozní 

úvěry  tvz. – Konsensus OECD. Další právní předpisy upravující financování obchodu jsou 

závislé na druhu platebního instrumentu.       [5] 

 

4.1 Financování dokumentárního inkasa 
 

Miroslav Máče uvádí, že tato forma představuje v rámci exportního inkasa získání 

inkasní částky dodavatelem ihned proti předložení inkasních dokumentů. 

Financování je poskytováno se zpětným postihem na dodavatele (v případě, že 

inkasní částku nezaplatí hlavní dlužník, je dodavatel povinen předem proplacenou částku 

vrátit bance). 

V rámci importního inkasa představuje toto financování úhradu inkasní částky 

bankou dodavateli ihned proti předložení inkasních dokumentů. Odběratel uhradí bance 

dlužnou částku v předloženém termínu (např. po úpravě a následném prodeji nakoupeného 

zboží).  

Financování dokumentárního inkasa patří zpravidla mezi krátkodobé formy 

financování. 

Výhodou je vyřešení požadavku dodavatele (platba ihned) a požadavku odběratele 

(platba s odloženou splatností).  
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4.2 Financování dokumentárního akreditivu 
 

Miroslav Máče uvádí, že financování dokumentárního akreditivu patří zpravidla 

mezi krátkodobé formy financování. 

 
Financování dokumentárního akreditivu nabízí v rámci exportního akreditivu dvě formy 

získání akreditivní částky dodavatelem: 

- předfinancování akreditivu – jde o odkup budoucí pohledávky dodavatele v době 

otevření akreditivu v jeho prospěch, 

- odkup akreditivních dokumentů – toto financování znamená okamžité proplacení 

akreditivní částky bankou dodavatele proti předložení dokumentů.  [5] 

 
Výhody při financování dokumentárních akreditivů je vyřešení požadavku 

dodavatele (platba ihned) a požadavku odběratele (platba s odloženou splatností). V rámci 

předfinancování exportního, resp. dodavatelského akreditivu obdrží dodavatel předem 

finanční prostředky pro nákup surovin nutné k výrobě zboží.    [5] 

 

4.3 Eskont směnky  
 

Stanislav Polouček uvádí, že směnku lze použít jako úvěrový prostředek, tzn. že 

s její pomocí lze získat finanční prostředky formou směnečných úvěrů. Pravděpodobně 

nejznámějším druhem směnečného úvěru je eskontní úvěr. Eskontní úvěr poskytuje banka 

klientovi odkupem směnky před její splatností. Za poskytnutí úvěru, (tzn. za dobu od 

eskontu do směnky) si banka účtuje diskont. Klient tedy získá eskontní úvěr ve výši 

směnečné částky splatnosti, snížené o diskont.  

 
Miroslav Máče uvádí tyto výhody eskontu směnky: 

Eskontem směnky má dodavatel možnost urychlit si obrat svého kapitálu, tzn. 

přeměnit pohledávku před dobou splatnosti v peněžní prostředky. Dodavatel má možnost 

nabídnout odběrateli odložené placení. Eskont směnek provádějí banky zpravidla s nízkou 

úrokovou sazbou na rozdíl od klasického úvěru. 
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5. Závěr 
 

Platební styk je jednou z nejdůležitějších činností, které banka poskytuje svým 

klientům. Jedná se o hotovostní a bezhotovostní převod peněžních prostředků mezi 

právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku nebo zahraničí. 

 
Přesuny peněžních prostředků jsou nejjednodušší a nejrychlejší, jsou-li účastníci 

této transakce klienty stejné banky. Při přesunu peněžních prostředků musí být banky mezi 

sebou vzájemně propojeny a tvořit určitý systém, který umožní provádět tyto bankovní 

operace. Propojení při přesunu peněžních prostředků umožňují NOSTRO a LORO účty. 

Pokud jsou účastníci klienty různých bank, zúčtování bankovní operace se uskutečňuje 

v rámci organizace ČNB. 

 
Při přesunu peněžních prostředků do a ze zahraničí je velmi důležitá znalost 

platební cesty, která z velké části ovlivňuje dobu úhrady a náklady, které jsou s tímto 

převodem spojeny. Pokud je znalost této cesty dobrá, zkracuje se doba úhrady i náklady. 

Za tímto účelem je zřízena organizace SWIFT, která se snaží o co nejrychlejší a 

nejbezpečnější převod.  

 
Banka však nenabízí jen přesuny peněžních prostředků, ale celou škálu různých 

operací či instrumentů, kdy vzniká riziko pro jednu nebo druhou smluvní stranu, např. 

nedodání či nezaplacení zboží. K tomuto účelu slouží záruky a zajištění v platebním styku, 

které zamezují vzniku těchto rizik.  

 
Struktura platebního styku má tři vrstvy. Každá služba ve vyšší vrstvě je 

podmíněna využitím služby ve vrstvě nižší a zároveň s tím probíhá i zúčtovaní platebního 

styku. Tato struktura popisuje nástroje platebního styku, záruky, zajištění a financování. 

 
První kapitola uvádí několik charakteristik platebního styku od různých odborníků, 

kteří definují platební styk odlišně. V této kapitole jsou také uvedeny nástroje platebního 

styku, jež jsou v jednotlivých kapitolách detailněji rozebrány a druhy platebního styku, 

které se běžně v praxi používají. Jsou zde uvedeny formy platebního styku, jeho účastníci, 

právní úprava, výhody a nevýhody. Tato kapitola se také zabývá zahraničním platebním 

stykem, jeho příkazem a způsobem provádění. 
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Druhá kapitola je zaměřena na zajištění a záruky v platebním styku, z důvodu rizik 

vznikající v obchodě. Je zde vyjmenováno, kterých zajištění se v praxi využívá, v čem 

spočívá jejich princip a jaké výhody a nevýhody jsou s nimi spojeny. 

 
Třetí kapitola rozebírá financování záruk a zajištění platebního styku. Je zde 

nastíněno financování dokumentárního inkasa, akreditivu a eskont směnek. Samozřejmě 

jsou zde uvedeny i výhody financování těchto záruk. 

 
Dokumentární inkaso a akreditiv jsou velice často používané způsoby zajištění, 

protože se může stát, že odběratel nebude schopen splatit danou fakturu. Toto zajištění 

sebou nese záruku proplacení částky za zboží. Přínosem této práce bylo zjištění, že i malé 

firmy běžně využívají dokumentární inkaso či akreditiv, z důvodu návratnosti alespoň části 

peněžních prostředků, které jim odběratelé dluží, přestože zřízení a avizování těchto 

nástrojů zajištění je velice nákladné.  

 
Stále více firmy využívají směnky. Jejich použití je velice jednoduché už proto, že 

nemusí mít tolik náležitostí, jako například dokumentární akreditiv a jejich vyřízení trvá 

kratší dobu, není tak složité a náklady na zřízení směnek jsou minimální. Bohužel však u 

směnek nejsou tak velké záruky jejich proplacení, jako u akreditivu či inkasa, proto bych 

doporučovala výběr směnky s rozhodčí doložkou, z důvodu větší jistoty zaplacení této 

směnky. Při použití směnky vlastní nebo cizí mohou vznikat spory z důvodu např. podpis 

na směnce je nepravý nebo jsou na směnce uvedeny vymyšlené osoby a může se stát, že 

směnka nebude proplacena.  
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