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HROMADNÝ PŘÍKAZ K INKASU 

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu 

 

Tiskopis se používá k zadání více příkazů k inkasu v CZK v rámci ČR, kterými mají být 

peněžní prostředky připsány ve prospěch stejného účtu v CZK.  

 

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné, ostatní údaje jsou nepovinné.  

        

Číslo účtu příjemce*) 
XXXXXX–XXXXXXXXXX - uvádí se nejvýše 16 místný 

číselný údaj.  

Kód banky (plátce)*) 0710 

Celková částka v CZK*) 
Uvádí se součet částek jednotlivých příkazů uvedených 

v hromadném příkazu k inkasu.  

Datum splatnosti 

Den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu plátce.    

Pokud klient údaj vyplní, musí být den splatnosti příkazu nejvýše 

29 kalendářních dnů po dni vystavení příkazu.  

Konstantní symbol 

Nejvýše 10 místný číselný údaj.  Konstantní symbol v hlavičce 

se vyplňuje jen v případě, že jde o příkazy se stejným 

konstantním symbolem. Jinak klient vyplňuje konstantní symbol  

u každého jednotlivého příkazu (není povinný) a pole pro 

konstantní symbol v hlavičce nechává prázdné.   

Zpráva pro plátce 

Nejvýše 140 místný číselný nebo slovní údaj včetně mezer, který 

bude uveden na výpisu z účtu pro plátce i příjemce. Vyplněný 

údaj se vztahuje ke všem položkám hromadného příkazu.  

Číslo účtu plátce*) 
XXXXXX–XXXXXXXXXX - uvádí se nejvýše 16 místný 

číselný údaj. 

Kód banky (příjemce)*) 4 místný číselný údaj. 

Částka*) 

Částka jednotlivého příkazu k inkasu v CZK. Na elektronickém 

formuláři se v případě, že částka je bez haléřů, zapíše celé číslo 

nebo se za desetinnou čárkou uvedou dvě nuly. Tisíce se 

neoddělují žádným znakem. Po opuštění pole se zobrazí před 

částkou rovnítko, dvě desetinná čísla a tisíce oddělené mezerou 

(např. zapsaný tvar 15678 nebo 15678,00 se zobrazí jako =15 

678,00). 

Variabilní symbol Nejvýše 10 místný číselný údaj.  

Specifický symbol Nejvýše 10 místný číselný údaj. 

Datum vystavení Datum vystavení hromadného příkazu k inkasu.  

Podpis(y) za klienta*) 
Podpis nebo dva podpisy podle aktuálních podpisových vzorů 

a razítko, je-li uvedeno v podpisových vzorech. 

 


