
 

Příkaz k inkasu ve prospěch OSBD Liberec na inkasování 

nájmu (úhrad spojených s užíváním bytu) 
 

Používání příkazu k inkasu je velmi rozšířené a pro plátce i příjemce pohodlné. Základním 

předpokladem je, že jste vlastníkem běžného účtu (nebo máte právo disponovat s prostředky na 

účtu). Podstatou této formy bezhotovostního placení je takový převod peněžních prostředků, kdy 

příkaz k převodu nedává plátce, nýbrž ten, kdo peníze inkasuje (příjemce – OSBD Liberec). Příjemce 

dává příkaz k inkasu své bance, ta pak prostřednictvím banky plátce peníze zinkasuje z účtu osoby, 

která má platit. 

Inkaso tedy probíhá z podnětu OSBD Liberec. Předpokladem ale je, že si jako plátce tento 

způsob placení s OSBD Liberec předem dohodnete a dáte mu souhlas k tomu, aby Vaší bance 

zasílal příkazy k odepsání prostředků z Vašeho účtu (tento souhlas je někdy také označován jako 

„mandát“). Tento způsob si počínaje středou 1. 4. 2015 můžete sjednat buď osobně na oddělení 

evidence nájemného a plateb v Liberci, popřípadě na pracovištích Chrastava, Hrádek nad Nisou, 

Frýdlant nebo elektronicky, a to zasláním Vašeho požadavku na emailovou adresu 

linkova@osbdkamenicka.cz  

Banky v ČR požadují, abyste přímo jim dal souhlas k tomu, že mohou prostředky z Vašeho 

účtu podle inkasních příkazů příjemce odepisovat. Tento souhlas (svolení, přivolení) s inkasem je 

písemný (může být i v elektronické formě), zpravidla na formuláři banky, ve kterém plátce přesně 

označí číslo účtu a kód banky toho, kdo bude peněžní prostředky z účtu inkasovat. Proto vaše další 

kroky povedou do banky, kde máte svůj účet a zde si vyřídíte nezbytné formality, bez kterých 

bychom Vaší žádosti o provádění inkasa nemohli vyhovět. 

Jako ochranu před případy neočekávaně vysokého inkasa proto banky v ČR požadují, aby 

si klient-plátce stanovil v bance limit inkasní platby. Informujte se proto předem, jaké limity vaše 

banka umožňuje (existují různé typy – jednorázový limit, limit kontrolovaný v rámci určitého 

časového intervalu) a dobře si nastavte jeho výši, neboť platby nad tento limit nebudou 

provedeny. 

Aby mohl být příkaz k inkasu proveden, je třeba jej řádně vyplnit. Banky provedou příkaz, 

pokud obsahuje stanovené náležitosti (jsou většinou v obchodních podmínkách). Příkaz je třeba 

podat na určeném (s klientem dohodnutém) formuláři, který může být v papírové i elektronické 

podobě. Mezi nutné informace, které musíte své bance předat, patří: 

• bankovní spojení, ve prospěch kterého si přejete danou částku uhradit – účet 
OSBD Liberec: 1437175/0300 

• bankovní spojení toho, komu budou peníze strženy z účtu (plátce), 
• částku a měnu převodu, 
• označení, že se jedná o příkaz k inkasu, 
• pokud bude příkaz k inkasu v listinné podobě, náležitě jej podepíšete podle 

toho, jak jste se podepsali do podpisového vzoru. Pokud bude užito jiného, 
např. elektronického přenosu, musíte postupovat způsobem, který vám byl 
sdělen při zřizování elektronického bankovnictví. 

Co musíte udělat, pokud chcete, aby byl Váš/Vaše nájem/úhrady inkasovány OSBD Liberec z 

jakékoli banky: 

1. v úředních hodinách se zastavit osobně na oddělení evidence nájemného a 
plateb v Liberci, popřípadě na pracovištích Chrastava, Hrádek nad Nisou, 
Frýdlant nebo zaslat Váš požadavek na emailovou adresu 
linkova@osbdkamenicka.cz 

2. zajít do své banky (popř. z domova v rámci elektronického bankovnictví) a 
vyplnit PŘÍKAZ k inkasu na formulář banky a s údaji, které Vaše banka 
požaduje 

3. mít na účtu finanční prostředky ve výši stanoveného nájemného (poplatku za 
užívání bytu a služby s ním spojené) 

 
Ekonomický úsek OSBD Liberec 

 

 


