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Úvod

Předkládaná publikace svým pojetím srozumitelně a přehledně sezna-
muje čtenáře převážně s novými směry v problematice platebního styku. 
Informuje jak o klasickém tuzemském platebním styku, který vychází ze 
zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 
a dalších souvisejících zákonů, jako např. zákon o bankách, devizový 
zákon, o zahraničních peněžních převodech apod. 

Kniha vychází z publikace autorů Otakara Schlossbergera a Marcely 
Soldánové „Platební styk“. Přestože je tato kniha velmi odborná, srozu-
mitelná a přehledná, záměrně opomíjí některé nové směry v platebním 
styku. Neřeší elektronický platební styk a ani se nepouští do problema-
tiky platebního styku v oblasti veřejných fi nancí. 

Text knihy je rozdělen do sedmi kapitol. Obsahem prvních čtyř kapitol 
jsou základní informace o všech náležitostech platebního styku. Čtenář 
postupně získá přehled v oblastech klasického bankovního platebního sty-
ku, nástrojů, zajištění, záruk a fi nancování, které jsou spojené s platebním 
stykem. Čtenáře jistě osloví i oblast veřejných fi nancí, kterou popisuje pátá 
kapitola o předfi nancování, která není v běžně dostupné literatuře popsá-
na. Jde o problematiku platebního styku souvisejícího s fi nancováním pro-
jektů schválených Evropskou komisí. Neopominutelnou oblastí platebního 
styku je i jeho zúčtování, kterému je věnována šestá kapitola. 

Poslední sedmá kapitola pojednává o elektronickém platebním styku. 
Kapitola není vyčerpávající, neboť informační technologie se vyvíjejí tak 
rychle, že jakékoliv (v současné době) aktuální informace mohou být „zítra“ 
již zastaralé. Protože je elektronický platební styk perspektivní a nejžáda-
nější službou pro všechny, kteří svými fi nancemi disponují, musel být pro-
mítnut do této knihy. Publikaci doplňuje Dodatek, který popisuje způsoby 
realizace klasického i elektronického platebního styku v praxi. 

Publikace je úvodem do problematiky platebního styku. Svou stručností 
a srozumitelností je určena široké veřejnosti, poskytne vám všeobecný 
přehled a pomůže lépe se orientovat v bankovnictví.

Autor si dovoluje poděkovat doc. Ing. Petru Dvořákovi, Ph.D., děkanovi 
Fakulty fi nancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, za cenné 
rady a připomínky, které přispěly k vydání této knihy.

Autor
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Seznam zkratek

AES (Advanced Encryption Standard) – kódovací standardní 
postupy

API (Application Programming Interface) – propojení aplikační-
ho programu

ASP (Active Server Pages) – aktivní stránky na serveru

ATM (Asynchronous Transfer Mode) – asynchronní přenosový 
režim (platby)

BBS (Bulletin Board Service) – stanice k přenášení zabezpeče-
ných příkazů tuzemského platebního styku

BEN bankovní poplatky k tíži příjemce platby

BIC (The Bank Identifi er Code) – identifi kační bankovní kód 
odesílatele a příjemce

BIN (Bank Identifi cation Number) – číslo přidělené karetní aso-
ciací dané bance

BPIN bankovní osobní identifi kační číslo

CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement Sys-
tem) – tuzemské mezibankovní platby v českých korunách

CF (Cohesion fund) – peněžní fond – (Fond soudržnosti)

CHU (Central Harmonization Unit For Financial Control) – cent-
rální harmonizační jednotka pro fi nanční kontrolu

CLP (Cell Loss Priority) – uložený obsah buňky-schránky v MS 
Windows

CM cizí měna

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) – vícenásobný přístup 
k datům

CS (Convergence Sublayer) – konvergenční mezivrstva

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)  – 
vícenásobný přístup k datům s detekcí kolize
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ČNB Česká národní banka

DBAN (Domestic Bank Account Number) – domácí forma bankov-
ního čísla

DCE (Data Circuit-terminating Equipment) – ukončující datové 
zařízení

DES (Data Encryption Standard) – datový kódovací standard

DTE (Data Terminal Equipment) – koncové zařízení přenosu 
dat

ECB (European Central Bank) – Evropská centrální banka

EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výměna dat 
mezi systémy

EHP Evropský hospodářský prostor

EP Evropský parlament

ES Evropské společenství

ESCB Evropský systém centrálních bank

EU Evropská unie

FB (Final benefi ciary) – konečný příjemce

FCI (Factor Chain International) – nadnárodní sdružení fakto-
ringových společností

FEDI fi nanční automatizovaný přenos dat mezi systémy

FR (Final recipien) – konečný uživatel

FTP (File Transfer Protocol) – protokol používaný k přenosu 
souborů

GSM (Global System for Mobile communication) – globální sys-
tém pohyblivých komunikací

HEC (Header Error Control) – zabezpečení přenosu obsahu 
záhlaví

HP hlavní počítač
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HTML (Hyper Text Markup Language) – základní jazyk pro tvorbu 
webových stránek

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – hypertextový přenosový 
protokol

IAB (Internet Architecture Board) – koordinační orgán pro řešení 
technických otázek Internetu

IB (Intermediate body) – zprostředkující subjekt

IBAN (International Bank Account Number) – bankovní spojení 
přeshraničního platebního styku

ICOTERM (International Commercial Terms) – mezinárodní dodací 
2000 podmínky

ICQ (I Seek You) – komunikační elektronický program – „hle-
dám tě“

IFA (International Forfaiting Association) – mezinárodní zálo-
hovací asociace

IMAP4 (Internet Message Action Protocol) – počítačový protokol 
elektronické pošty na serveru

IPPID identifi kační (osmimístný) kód banky

ISDN (Integrated Services Digital Network) – digitální síť s inte-
grovanými službami

ISO (International Organization for Standardization) – meziná-
rodní organizace pro standardizaci (např. CZK – koruna 
česká)

IT internetová vrstva

IVR (Interactive Voice Response) – automatizovaný hlasový 
informační systém

KJ komunikační jednotka

LA linkové adaptory

LAN (Local Area Network) – lokální datová síť

+
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LLC (Logical Link Control) – řízení logického okruhu

MA (Managing Authority) – řídicí orgán peněžních fondů a dal-
ších dokumentů Evropské komise

MAC (Medium Access Control) – střední dílčí spojová vrstva 
k řízení přístupu k přenosovému médiu

MC (Monitoring committe) – monitorovací výbor (orgán zříze-
ný na základě dohody mezi členským státem a Evropskou 
komisí)

MD Ministerstvo dopravy

MD5 (Message digest) – funkce pro vyřizování vzkazů

MF Ministerstvo fi nancí

MKP mezivrstvové komunikační protokoly

MOK Mezinárodní obchodní komora

MSSF monitorovací systém strukturálních fondů

MT označení swiftové zprávy

MUX datový multiplex

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NF Národní fond

OECD Ujednání pro ofi ciálně podporované vývozní úvěry – mezi-
národní dokument

OSI (Open Systems Interconnection) – otevřený mezinárodní 
systém – referenční model propojení otevřených systémů 
formou tzv. dokumentů

OSN (Open Systems Network) – otevřený komunikační systém

OSS organizační složka státu

OUR všechny bankovní poplatky k tíži příkazce

PA (Paying authority) – platební orgán (ústřední orgán státní 
správy)
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PHP (Hypertext Preprocessor) – hypertextový preprocesor

PIN (Personal Identifi cation Number) – osobní identifi kační číslo

PO (Payment Order) – platební příkaz

POP3 (Post Offi ce Protocol) – protokol poštovní kanceláře pro 
komunikaci klienta serverem

PT (Payload Type) – informační obsah

PU (Paying Unit) – platební jednotka

PZ periferní zařízení

RFC (Request for Comments) – rada pro architekturu Internetu

TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement 
Express Transfer System) – platební nadnárodní systém, 
který je organizován Evropským systémem centrálních 
bank

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – přeno-
sový řídicí protokol

SAR (Segmentation and Reassembly Sublayer) – segmentace 
a opětovná montáž

SF (Structural funds) – strukturální fondy

SFC (Structural funds Common Database) – společná databáze 
strukturálních fondů

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

SGML (Standard Generalized Markup Language) – standardizo-
vaný počítačový jazyk (obecný)

SHA zahraniční bankovní poplatky k tíži příjemce platby

SIM (Subscriber Identity Module) – paměťový čip mobilních tele-
fonů

SIPO Sdružené inkaso plateb obyvatelstva

SMS (Short Messaging System) – krátká textová (elektronická) 
zpráva
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SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – jednoduchý protokol elek-
tronické pošty

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation) – instituce pro zabezpečování mezibankovní komu-
nikace – přenosu dat

SQL (Select Query Language) – vybraný dotazovací jazyk

TCP (Transmission Control Protocol) – přenosový řídicí protokol 
orientovaný na virtuální spoje

UCP (The Uniform Customs and Practice for Documenty Credits) – 
jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) – 
právo mezinárodního obchodu

UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administra-
tion, Commerce and Transport) – mezinárodní elektronická 
data pro přenos informací

URC (The Uniform Rules for Collections) – jednotná pravidla pro 
inkasa

VCI (Virtual Channel Identifi er) – identifi kační virtuální kanál

VIOLA SF/CF manažerský a účetní informační systém

VPI (Virtual Path Identifi er) – identifi kační virtuální cesta

WAN (Wide Area Network) – celosvětová počítačová síť

WAP (Wireless Application Protocol) – telefonní a internetové 
bankovnictví

WWW (World Wide Web) – celosvětová síť – Internet

W3C (World Wide Web Consortium) – celosvětové konsorcium 
určující standardy pro www

XML (eXtensible Markup Language) – otevřený jazykový systém 
(technologie přenosu dat)
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1. Klasický bankovní platební styk

1.1 Úvodem
Mezi základní služby, které poskytují banky svým klientům, patří rea-
lizace platebního styku, tedy hotovostní a bezhotovostní přesuny 
peněžních prostředků mezi jednotlivými subjekty hospodářského živo-
ta – fyzickými i právnickými osobami, a to jak v rámci jednoho státu, tak 
i v zahraničí.

Banky však nabízejí svým klientům mnohem více než jen přesuny pe-
něžních prostředků – pasivní operaci, která je z časového hlediska 
stoprocentním rizikem buď jedné nebo druhé smluvní strany (v případě 
platby předem je v riziku odběratel, v případě platby po dodání naopak 
dodavatel). Nejde tedy jen o vlastní fi nanční transfery z příkazu nebo ve 
prospěch klientů, resp. bank, nýbrž o celý soubor různých operací či 
instrumentů, jejichž prostřednictvím nebo v jejichž důsledku dochází 
k fi nančním procesům. Tyto operace či instrumenty lze chápat jako 
bankovní aktivitu, která vstupuje mezi oba klienty (v našem případě 
mezi dodavatele a odběratele) a rozděluje původní operaci debet-kre-
dit časově, někdy i místně na operace dvě či více, mezi než banka 
(někdy více bank) vkládá určitou službu, často spojenou s bankovním 
závazkem, podmínkou apod. Přesto však úkolem zůstává dokončení 
původní operace debet-kredit připsáním příslušné částky ve prospěch 
účtu dodavatele, ať již vložená bankovní aktivita představovala plateb-
ní či platebně zajišťovací instrument, o nichž budeme v této publikaci 
podrobně hovořit.

Platební styk ve své abstrakci představuje třívrstvovou architekturu 
produktů platebního styku, operací bank a nebankovních institucí, kde 
služba v každé vyšší vrstvě předpokládá využití služby v nižší vrstvě, 
přičemž na pozadí platebního styku probíhá jeho zúčtování. Na zákla-
dě tohoto obecného pohledu lze hovořit o nástrojích platebního styku, 
úrovních zajištění a záruk a nakonec o fi nancování obchodu. Platební 
styk je nekončící inovací služeb bank a nebankovních institucí, proto 
třívrstvový model není konečným modelem komunikace bank a jejich 
klientů.


