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Platby na účty klientů České spořitelny (kód banky příjemce 0800) 

Platební styk na konci roku 2016 
V pátek 30. 12. 2016 platí standardní otevírací doba poboček, v sobotu 31. 12. 2016 jsou otevřeny pouze 

víkendové pobočky, a to do 12:00. 

Informace pro klienty 

Symbol          označuje nejzazší doporučený den předání platebního příkazu, aby příjemce obdržel platbu 

v roce 2016 nebo inkasovaná částka byla připsána na účet v roce 2016. V daný den můžete příkaz předat 

ve standardních časech dle jednotlivých způsobů předání. 

Platby do Stavební spořitelny ČS (kód banky příjemce 8060) 

Tuzemský platební styk 

Vkladový bankomat 

Příkaz k úhradě/inkasu, vklad v hotovosti na pokladně ČS 

Příkaz k úhradě 

Spěšný (zrychlený) příkaz k úhradě do 12:00 v pobočce, do 14:00 v S24, B24, MultiCash 

Vkladový bankomat 

Vklad v hotovosti na pokladně ČS 

do 23:00 

Platby na účty klientů jiných bank v České republice 

Příkaz k úhradě 

Spěšný (zrychlený) příkaz k úhradě do 12:00 v pobočce, do 14:00 v S24, B24, MultiCash 

Příkaz k inkasu 

Sobota 31. 12. 2016 – otevřené pouze víkendové pobočky, do 12:00 

V tento den lze: 

• provést vklad v hotovosti do Stavební spořitelny ČS na pokladně ČS do 12:00 nebo prostřednictvím 

přístupného vkladového bankomatu do 23:00 

• provést příkazy k úhradě na účty klientů České spořitelny prostřednictvím Servis24 do 23:00 

(s výjimkou účtů velkých korporátních klientů ČS včetně Penzijní společnosti ČS) 

• provést vklad v hotovosti na účet klientů České spořitelny na pokladně ČS do 12:00 nebo 

prostřednictvím přístupného vkladového bankomatu do 23:00 (s výjimkou účtů velkých korporátních 

klientů ČS včetně Penzijní společnosti ČS) 

V tento den již nelze: 

• provést příkazy k úhradě/inkasu na účty klientů jiných bank, včetně Stavební spořitelny ČS, a do 

zahraničí 

• podat platební příkaz prostřednictvím sběrného boxu 

• provést vklady a příkazy k úhradě/inkasu na účty/z účtů velkých korporátních klientů České spořitelny 

(např. pojišťovny, penzijní fondy apod.) včetně Penzijní společnosti České spořitelny 

Zahraniční platební styk 

Platby v měně EUR v rámci EU 

Platby do Slovenské spořitelny v měně CZK a EUR   do 14:00 v pobočce, do 15:00 v S24 

Ostatní zahraniční platby do 20:00 

Fit platby – platby v měně EUR do některých bank skupiny Erste  do 14:00 v pobočce, do 15:00 v S24 


