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Platební styk na konci roku 2022

Informace pro klienty
Symboloznačuje nejzazší garantovaný čas předání platebního příkazu, aby příjemce jistě obdržel úhradu v roce 2022 
nebo aby byla inkasovaná částka připsána na účet v roce 2022. V daný den můžete příkaz předat ve standardních časech 
podle jednotlivých způsobů předání.

Nenechávejte zadání platebního příkazu na poslední chvíli.

*) Úhrady a hotovostní vklady na účty korporátních klientů České spořitelny je možné provést nejpozději 30. 12. 2022 do 23.00 hodin.
**) Pokud banka příjemce zpracovává okamžité platby a je pro jejich přijetí aktuálně dostupná, provedeme příkaz okamžitě a příjemce obdrží peníze 
do několika vteřin i v průběhu soboty 31. 12. 2022.
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Tuzemský platební styk

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

Středa
28. 12. 2022

Čtvrtek
29. 12. 2022

Pátek
30. 12. 2022

Sobota
31. 12. 2022

Příkaz k úhradě/inkasu* do 23.00 

Vklad hotovosti na pokladně České spořitelny*  provozní doba 

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu České spořitelny* do 23.00 

Úhrady do Stavební spořitelny České spořitelny (kód banky příjemce 8060)

Příkaz k úhradě do 23.00 

Expresní příkaz k úhradě do 14.30 

Vklad hotovosti na pokladně České spořitelny provozní doba 

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu České spořitelny do 23.00 

Příkaz k úhradě** do 23.00 

Úhrady na účty klientů jiných bank v České republice

Příkaz k inkasu do 23.00 

Expresní příkaz k úhradě do 14.30 

Zahraniční platební styk
Středa

28. 12. 2022
Pátek

23. 12. 2022
Čtvrtek

29. 12. 2022
Pátek

30. 12. 2022
Sobota

31. 12. 2022

Úhrady v měně EUR v rámci EU/EHP a SEPA úhrady do 20.00 

Ostatní zahraniční platby do 20.00 

Úhrady do Slovenské spořitelny v CZK a EUR v pobočce do 14.00, v IB do 15.00 

Fit platby v rámci Erste do 12.00 



Jak zaplatit, aby příjemce peníze obdržel ještě v tomto roce? Poslední čas zadání příkazu závisí na způsobu, jak ho zadáváte
a do které banky platíte. Nenechávejte zadání platebního příkazu na poslední chvíli!

Vaše Česká spořitelna

Platíte na účet v České spořitelně (kód banky 0800)?

Prostřednictvím George, platbomatu, úhradou na bankomatu:
– sobota 31. 12. 2022 do 23.00 hodin
– v případě úhrady na účet korporátních klientů České spořitelny – pátek 30. 12. 2022 do 23.00 hodin

Na přepážce pobočky České spořitelny
– sobota 31. 12. 2022, do konce provozní doby
– v případě úhrady na účet korporátních klientů České spořitelny – pátek 30. 12. 2022, do konce provozní doby

Platíte v českých korunách na účet v kterékoli jiné bance v ČR (kód banky jiný než 0800) 
včetně Stavební spořitelny České spořitelny (kód banky 8060)?

Prostřednictvím George, platbomatu, úhradou na bankomatu:
– standardní úhradou – čtvrtek 29. 12. 2022 do 23.00 hodin. Pokud umí banka příjemce zpracovat okamžité platby 

a je pro jejich přijetí aktuálně dostupná, provedeme příkaz okamžitě i v sobotu 31. 12. 2022 a příjemce obdrží peníze 
do několika vteřin.

– expresní úhradou – pátek 30. 12. 2022 do 14.30 hodin

Na přepážce pobočky České spořitelny:
– standardní úhradou – čtvrtek 29. 12. 2022 do konce provozní doby
– expresní úhradou – pátek 30. 12. 2022 do 14.30 hodin

Vkládáte hotovost na účet v České spořitelně (kód banky 0800)?

Prostřednictvím vkladového bankomatu:
– sobota 31. 12. 2022 do 23.00 hodin
– v případě vkladu na účet korporátních klientů České spořitelny – pátek 30. 12. 2022 do 23.00 hodin

Na pokladně České spořitelny:
– sobota 31. 12. 2022, do konce provozní doby
– v případě vkladu na účet korporátních klientů České spořitelny – pátek 30. 12. 2022, do konce provozní doby

Vkládáte hotovost na účet ve Stavební spořitelně České spořitelny (kód banky 8060)?

Prostřednictvím vkladového bankomatu:
– sobota 31. 12. 2022 do 23.00 hodin

Na pokladně České spořitelny:
– sobota 31. 12. 2022, do konce provozní doby

Chcete mít jistotu, že Vaše peníze dorazí ještě v roce 2022?

Nenechávejte zadání platebního příkazu na poslední chvíli!

Které banky zpracovávají okamžité platby?

0100 – Komerční banka 
0300 – ČSOB
0600 – Moneta Money Bank
0800 – Česká spořitelna

2010 – Fio bank
2250 – Banka Creditas
3030 – Air Bank
5500 – Raiffeisenbank

5800 – J&T Banka
6000 – PPF banka
6210 – mBank
8040 – Oberbank 

www.csas.cz   Informační linka: 800 207 207


