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Studenti budou seznámeni s 
využitím peněžních služeb při 

cestách do zahraničí.



Peněžní služby v cestovním ruchu



Platební styk v cestovním ruchu

• Právní úprava:

• Devizový zákon č. 219/1995 Sb.

• Zákon o bankách

• Zákon směnečný a šekový

• Zákon o platebním styku

• opatření ČNB a další



Formy platebního styku:

• Hotovostní:

použití bankovek a mincí

• Bezhotovostní

převod peněz z účtu 
plátce na účet příjemce



Hlavní způsoby a nástroje bez-
hotovostního platebního styku: 

a) převody z účtu plátce na účet příjemce na

základě příkazů k úhradě

b) cestovní šeky

c) platební karty

d) voucher



a) Převody z účtu plátce na účet příjemce 
na základě příkazů k úhradě:

• hladké platby

• elektronické transfery (Česká pošta, American 
Express, Western Union)

• dokumentární akreditiv a dokumentární 
inkaso



b) Cestovní šeky

• Druh cenného papíru

• obsahuje příkaz výstavce, aby banka vyplatila 
osobě uvedené na šeku nebo doručiteli šeku 
určitou částku

• CESTOVNÍ ŠEK (Thomas Cook, VISA, American 
Express aj.)

• je plně krytý a za jeho proplacení ručí výstavce

• je na něm vytištěna jmenovitá hodnota



c) platební karty 

= průkazka klienta banky - majitele účtu s 
určitým zůstatkem, která opravňuje jejího 
držitele nakupovat zboží a služby v zařízeních 
smluvně vázaných s bankou

•DRUHY:

podle držitele: osobní a služební

podle oblasti použití: domácí (tuzemské), 

mezinárodní 



podle způsobu zúčtování: kreditní a debetní

•Aktualizace zůstatků na bankovních účtech 
majitelů platebních karet probíhá buď:

dávkovým systémem

přímým ověřováním zůstatků



d) VOUCHER (úvěrový list)

= poukaz na čerpání určité služby nebo 

kombinaci služeb pro skupinu či jednotlivce

•použití musí být podloženo předchozí 

dohodou mezi CK a dodavatelem služby

•nejčastěji se jedná o doklad pro 

jednotlivého účastníka CR, kterému bude na 

základě úvěrového listu poskytnuta předem 
zaplacená služba



• KAR, Tryfon. [cit. 2013-06-19]. Dostupny pod 
licenci Creative Commonsna WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KRpass_voucher.JPG (cit. 26. 6. 2013)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/KRpass_voucher.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/KRpass_voucher.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KRpass_voucher.JPG


• Další využití je pro vyúčtování skutečně 
poskytnutých služeb skupině účastníků CR

• Obsah voucheru:

- účtovaná částka za skutečně poskytnuté 

služby

- podpisy a razítko dodavatele služby a průvodce

- na zadní stranu voucheru se uvádí případné 

reklamace
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