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Provozní doba a lhůty v platebním styku 
platné pro platební služby poskytované společností TOURIST CENTRUM s.r.o., 

IČ: 47972840, se sídlem Švédská 414/10, 779 00 Olomouc 

 
Lhůty pro doručení peněžních prostředků bance příjemce v případě, že byly splněny všechny podmínky pro provedení 
platebního příkazu: 
 
Platby ve měně CZK v rámci ČR: 
 

 
Provozní doba pro 

zpracování platebního 
příkazu v tentýž den: 

Obchod bude vypořádán: 
Banka příjemce obdrží peněžní 

prostředky: 

Platební příkaz typu Standard od 8:00 do  17:00 ihned resp. v den splatnosti 
nejpozději následující pracovní 

den po vypořádání obchodu 

Platební příkaz typu Expres od 8:00 do  11:00 ihned resp. v den splatnosti tentýž pracovní den 

 
Platby v cizích měnách v rámci ČR a platby do zahraničí: 
 

 
Provozní doba pro 

zpracování platebního 
příkazu v tentýž den: 

Obchod bude vypořádán: 
Banka příjemce obdrží peněžní 

prostředky: 

Platební příkaz ve měně EUR 
v rámci EU a EHP typu Standard 

od 8:00 do  15:00 ihned resp. v den splatnosti 
zpravidla následující pracovní den 

po vypořádání obchodu 

Platební příkaz ve měně EUR 
v rámci EU a EHP typu Expres 

od 8:00 do  11:00 ihned resp. v den splatnosti 
zpravidla tentýž pracovní  

den 

Ostatní platební příkazy 
typu Standard 

od 8:00 do  15:00 ihned resp. v den splatnosti 
nejpozději druhý pracovní den 

následující po vypořádání 
obchodu1) 

Ostatní platební příkazy 
typu Urgent od 8:00 do  15:00 ihned resp. v den splatnosti 

nejpozději následující pracovní 
den po vypořádání obchodu1) 2) 

Ostatní platební příkazy 
typu Expres od 8:00 do  11:00 ihned resp. v den splatnosti 

zpravidla tentýž pracovní  
den1) 2) 

 
Vysvětlivky: 

 EHP - zemně Evropského hospodářského prostoru 

 EU - členské zemně Evropské unie 

 1) - ve měnách EU a EHP do zemí EU a EHP budou peněžní prostředky připsány na účet banky příjemce 

nejpozději čtvrtý pracovní den následující po vypořádání obchodu 

 2) – u měny JPY budou připsány peněžní prostředky korespondenční bance do dvou pracovních dnů, tyto 

úhrady je vhodné provádět jako Standardní platbu 

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1.11.2014. 
 


