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PŘÍKAZ  

K ÚHRADĚ 



• Příkaz k úhradě  - vystavuje dlužník  a přikazuje tak 

své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na  účet 

věřitele. 

 

• Trvalý příkaz k úhradě – je obdobou jednorázového 

příkazu k úhradě jen s tím rozdílem, že dlužník dá 

své bance dlouhodobý příkaz, aby pravidelně (např. 

každý měsíc) ve stanovený den  převedla věřiteli 

stanovenou částku. 







Příkaz k inkasu 



 

Příkaz k inkasu – vystavuje věřitel, který má písemné 

povolení od dlužníka, že si smí z dlužníkova účtu 

převést dlužnou částku na svůj účet. 

 

Trvalý příkaz k inkasu – je obdobou jednorázového 

příkazu k inkasu. Věřitel dá pokyn bance, aby mu 

dlouhodobě a pravidelně z účtu dlužníka zasílala 

stanovenou částku.  



Realizace bezhotovostního platebního styku 

• Příkazy k úhradě nebo k inkasu předává majitel účtu svému 

peněžnímu ústavu budˇ: 

 

• a) na tiskopisech k tomu určených, které jsou k dispozici v 

peněžních ústavech (u sběrných boxů) – viz. ukázky 

• b) prostřednictvím homebankingu = domácího bankovnictví, 

přes internet ( v současnosti častá forma) 

 

• O pohybech peněz na účtu je majitel účtu informován formou 

„výpisu z účtu“.  



Procvičení učiva 

• 1) Kdo je plátce: 

 a) majitel účtu 

 b) ten, na jehož účet se peníze posílají 

 c) majitel účtu i příjemce peněz 

 

2) Kdo vystavuje příkaz k úhradě 

a) ten, kdo peníze přijímá na svůj účet 

b) ten, kdo peníze posílá na jiný účet 

c) peněžní ústav 

 



Řešení 

• Správné odpovědí: 

 

 

1)a 

 

2)b 



Zdroje: 
 

Štohl Pavel Ing., Učebnice účetnictví 2012, 1.díl pro střední školy a 

veřejnost, nakladatelství: Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko 

Znojmo 

Švarcová Jena a kolektiv., Ekonomie stručný přehled, CEED 

nakladatelství a vydavatelství Zlín 

Autorem materiálů a všech jeho částí, není-li 

uvedeno jinak,  je Eva Rychtaříková – učitelka účetnictví 

 



 

 

Přeji hezký den. 


