Obchodní financování
Dokumentární inkaso odběratelské (importní)
Dokumentární inkaso je vhodné k zajištění bezpečnějšího obchodování (například v případě nového obchodního
partnerství), kdy odběratel nechce za zboží nebo služby platit předem, a naopak dodavatel není ochoten dodat
zboží pouze proti platbě až po dodávce. Přitom však oba partneři nemají potřebu zajišťovacího instrumentu. Využití
dokumentárního inkasa není omezeno jen na dovoz ze zahraničí, uplatňuje se také v tuzemském platebním styku.

Princip dokumentárního inkasa

Alternativní produkty

• Dokumentární inkaso je platební instrument používaný
v platebním styku, při kterém banky zprostředkovávají
oběh dokumentů a tok peněz.
• Při této transakci je vydání dokumentů (a případně
i zboží) podmíněno zaplacením, akceptací směnky
nebo splněním jiných inkasních podmínek.
ČSOB při inkasu předloží odběrateli dokumenty
k proplacení nebo akceptaci směnky. Jakmile odběratel
zaplatí nebo akceptuje směnku, dokumenty mu vydá.
Pak převede platbu, příp. oznámí akceptaci směnky
bance dodavatele. ČSOB ovšem nevstupuje do žádného
závazku vůči dodavateli, nemá tudíž povinnost sama
zaplatit proti předloženým dokumentům.
Typické dokumenty používané při inkasní transakci
jsou obchodní faktura, dopravní dokument, osvědčení
o původu, balicí list, pojistný dokument apod.

Je-li mezi dodavatelem a odběratelem spolehlivé
obchodní spojení, lze využít směnečné inkaso nebo
nedokumentární platbu. Vyžaduje-li ovšem dodavatel
zajištění, je vhodné využít dokumentární akreditiv nebo
bankovní záruku.

Výhody dokumentárního inkasa
• Podstatně větší jistota dodávky (odběratel zaplatí
až v okamžiku, kdy obdrží dokumenty dojednané
s dodavatelem).
• Volné finanční prostředky odběratele až do okamžiku
platby.
• Příležitost získat od dodavatele odklad platby.
• Relativně nízké bankovní poplatky.

Právní úprava a mezinárodní zvyklosti
• Občanský zákoník § 2694–2700.
• Jednotná pravidla pro inkasa, revize 1995, publikace
Mezinárodní obchodní komory č. 522.

Schéma inkasní transakce
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1 Dodavatel s odběratelem sjedná placení prostřednictvím
dokumentárního inkasa.
2 Dodavatel předloží své bance příkaz k inkasu spolu s příslušnými
dokumenty.
3 Vysílající banka odešle dokumenty s instrukcemi ČSOB.
4 ČSOB avizuje odběrateli došlé dokumenty a vyzve ho k platbě či
akceptaci směnky.
5 Splní-li odběratel inkasní podmínku (tj. zaplatí nebo akceptuje
směnku), vydá mu ČSOB příslušné dokumenty, případně uvolní
zboží.
6 ČSOB provede transfer finančních prostředků vysílající bance
nebo jí oznámí, že směnka byla akceptována odběratelem.
7 Vysílající banka poukáže výnos inkasa na účet dodavatele nebo
mu zašle oznámení o akceptaci směnky.
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Tento dokument je nezávazného charakteru a nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů), ani veřejnou nabídku podle § 1780
občanského zákoníku.

