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SEZNAM JEDNOTNÝCH OZNAČENÍ SLUŽEB A JEJICH 
CHARAKTERISTIKA 
dle § 197 a násl. zákona č. 370/2017 Sb.1, vyhlášky č. 74/2018 Sb.2 a nařízení EU 2018/323 
vydaný bankou: Fio banka, a.s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,  

zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka B 2704 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Banka” 

nebo „Fio banka”) 

 

Seznam jednotných označení služeb obsahuje standardizované pojmy Evropské unie pro nejběžnější služby 

spojené s platebním účtem (jednotné označení), jejich charakteristiku a případně také jiné označení těchto služeb, 

které Banka používá ve svých smluvních, obchodních a reklamních informačních sděleních určených 

spotřebitelům. 

 

V návaznosti na výše uvedené používá Banka ve svých dokumentech označení služeb v následujícím rozsahu a 

s následující charakteristikou: 

 

 Jednotné označení služby Charakteristika služby Označení používané Fio 
bankou 

1. Vedení účtu Poskytovatel účtu vede účet 
zákazníka a umožňuje mu 
jeho používání. 

Vedení účtu 
Vedení platebního účtu 
Vedení běžného účtu (BU) 
Vedení speciálního běžného 
účtu (SBU) 
Vedení základního platebního 
účtu (ZPU) 

2. Internetové bankovnictví Poskytovatel účtu umožní 
zákazníkovi ovládat účet 
prostřednictvím internetu. 

Internetové bankovnictví 
Internetbanking 
Smartbanking 
Elektronická správa účtu 

3. Odchozí úhrada Poskytovatel účtu převede 
peníze na základě pokynu 
zákazníka z účtu zákazníka na 
jiný účet. 

Odchozí úhrada 
Odchozí platba 
Odchozí transakce 
Odchozí platební transakce 
Bezhotovostní převody z účtu 
Bezhotovostní výběry 
 
Pojmy použitelné pro úhrady 
obecně: 
Platební transakce 
Bezhotovostní platba 
SEPA platba 
SEPA převod 
Úhrada finančních prostředků 
Převod 
 

4. Příchozí úhrada Poskytovatel účtu připíše 
zákazníkovi na jeho účet 

Příchozí úhrada 
Příchozí platba 

                                                           
1 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. 
2 Vyhláška č. 74/2018 ze dne 25. dubna 2018 o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. 
3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s 
platebním účtem. 
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peníze převedené z jiného 
účtu. 

Příchozí transakce 
Příchozí platební transakce 
Příchozí bezhotovostní platba 
Bezhotovostní převody ve 
prospěch účtu 
Bezhotovostní vklady 
 
Pojmy použitelné pro úhrady 
obecně: 
Platební transakce 
Bezhotovostní platba 
SEPA platba 
SEPA převod 
Úhrada finančních prostředků 
Převod 

5. Trvalý příkaz Poskytovatel účtu provádí 
pravidelné převody pevně 
stanovené částky peněz z účtu 
zákazníka na jiný účet na 
základě pokynu zákazníka. 

Trvalý příkaz 
 
 

6. Inkaso Zákazník umožní jiné osobě 
(příjemci), aby dala 
poskytovateli účtu pokyn k 
převodu peněz z účtu 
zákazníka na účet příjemce. 
Na základě tohoto pokynu pak 
poskytovatel účtu převede 
peníze příjemci, a to k datu 
nebo k datům dohodnutým 
mezi zákazníkem a příjemcem. 
Částky jednotlivých převodů 
se mohou lišit. 

Inkaso 
SEPA inkaso 
Inkasní platba 
SIPO 

7. Poskytnutí debetní karty Poskytovatel účtu poskytne 
zákazníkovi platební kartu 
spojenou s jeho účtem. Touto 
kartou může zákazník 
disponovat penězi na účtu (vč. 
případně dohodnuté možnosti 
přečerpání). Částka každé 
transakce provedené pomocí 
této karty je v plné výši stržena 
přímo z účtu zákazníka. 

Vydání platební karty 
Obnova platební karty 
Vydání nové karty 
Vydání nové platební karty 
Vydání karty 
Vydání náhradní platební karty 
Vydání nouzové platební karty 
Náhradní vydání karty  
 

8. Výběr hotovosti Zákazník vybere hotovost ze 
svého účtu. 

Výběr hotovosti 
Hotovostní výběr 
Výběr 
Výběr z účtu 
Výběr z bankomatu 
Výplata v hotovosti 
Výplata nouzové hotovosti 

9. Zaslání informační SMS Poskytovatel účtu zašle 
zákazníkovi SMS 
s informacemi o zůstatku či 
pohybu na účtu zákazníka. 

(Zaslání) SMS zprávy 
(Zaslání) SMS upozornění 
Zasílání informací o 
událostech na účtu formou 
sms 
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10. Zaslání výpisu Poskytovatel účtu zašle 
zákazníkovi pravidelný výpis z 
účtu zákazníka. Nevztahuje se 
na základní měsíční výpis, 
který je vždy zdarma. 

Zaslání výpisu 
Předávání výpisu 
Poskytnutí výpisu 

11. Přečerpání Poskytovatel účtu a zákazník 
se předem dohodnou, že v 
případě, že zákazník na účtu 
nemá žádné finanční 
prostředky, může si je půjčit. V 
dohodě se stanoví maximální 
částka, kterou si může 
zákazník půjčit, jakož i to, zda 
mu budou účtovány poplatky a 
úrok 

Přečerpání 
Přečerpání disponibilního 
zůstatku 
Kontokorentní úvěr 

 
 

 

Seznam jednotných označení služeb je zveřejněný i na internetových stránkách Banky www.fio.cz.  

V Praze dne 30. 10. 2018. 

http://www.fio.cz/

