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 Kľúčové slová  

Hromadný príkaz na úhradu, presun financií, doklad 

Charakteristika  

Hromadný príkaz na úhradu - Je určený pre viac príjemcov platenej sumy. Teda pre platby na rôzne účty 

príjemcov, pričom deň splatnosti a suma je rovnaká. 

Symboly:  

Konštantný – je stály pre všetky banky, určuje typ platby,  

Variabilný -  číslo faktúry, rodné číslo,  

Špecifický – vypisuje sa vo výnimočných prípadoch 

Náležitosti: 

 Názov organizácie – pečiatka,  
 Dátum splatnosti, 
 Čísla účtov, kódy bánk, symboly , 
 Mena – Eu, 
 Suma, 
 Miesto a dátum vyhotovenia , 
 Podpis príkazcu . 

 

 

 

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 
Pracovný list  Bezhotovostný platobný styk – HPÚ Klub Finančnej gramotnosti 

Charakteristika 

 

Hromadný príkaz na úhradu - Je určený pre viac príjemcov platenej sumy. 
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VZOR: 
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Pracovné úlohy  

 

1. Vyberte správnu odpoveď: 

a) Hromadný príkaz na úhradu je určený pre viac príjemcov platenej sumy. 

b) Hromadným príkazom na úhradu uhradíme jednorázovú položku jednému príjemcovi 

c) VS – variabilný symbol môže byť číslo faktúry, číslo objednávky, rodné číslo. 

 

2. Vypíšte HPÚ tlačivo na základe konkrétnych uvedených údajov. 

 

Vypíšte úhradu troch položiek, kedy sumy sú nasledovné a podklady k úhrade sú nasledovné: 

Vypíšte úhrady vystavené dňa 1.12.2020 , ktoré uhradíte zo svojho účtu, ktoré má číslo 232007301, 

kód banky z ktorej uhrádzate sumu  je 1100 – TTB, dátum splatnosti je 8.12.2020 a konštantný 

symbol je 308. Príkaz vypisuje pani Veselá.  

Úhrady realizujte na nasledovné účty: 

Č.ú: 667935616119, kód banky 1100, VS 8765, 25eur, konštantný symbol 0308 

Č.ú: 55785764500, kód banky 5600, VS 788659098, 15eur, konštantný symbol 0308 

Č.ú: 44651273987, kód banky 0900, VS 787544356, 40eur, konštantný symbol 0308 
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