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Otevření běžného účtu
Všechny české banky mají povinnost poskytnout tzv. základní platební účet všem osobám starším 18 let, které mají
právně schválený pobyt na území Evropské unie.

U cizinců banky rozlišují, zda se jedná o cizince pocházejícího z Evropské unie, nebo ne. Cizinci z EU musí obvykle
předložit identifikační doklad vydaný a platný v EU (ID karta země EU), případně cestovní pas, a jako druhý doklad
obdobně jako u občana ČR např. rodný list, řidičský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu vydaný Ministerstvem
vnitra ČR. U cizinců ze zemí mimo EU je jako hlavní doklad vyžadován cestovní pas, vedlejší doklady jsou obdobné
jako u cizinců z EU. Banky vždy preferují doklady s fotografií.

Seznam bank:

•   Air Bank
•   Česká spořitelna
•   Citibank
•   ČSOB
•   Equa Bank
•   Expobank
•   Fio Bank
•   Moneta
•   KB (Komerční banka)
•   Raiffeisen Bank
•   Sberbank
•   UniCredit Bank

Zahraniční bankovní převod
Převod zahraniční platby trvá od 2 do 7 dnů. Většina bank nabízí možnost expresního převodu, kdy se peníze připíšou
na účet příjemce jeden pracovní den po datu splatnosti. Nezapomeňte, že si banky za zahraniční platby účtují poplatky.

Měna
Měnovou jednotkou v České republice je Koruna česká (Koruna česká – Kč). V oběhu je v těchto nominálních hodnotách:

Bankovky: 100; 200; 500; 1 000; 2 000; 5 000 Kč
Mince: 1, 2, 5, 10, 20 and 50 Kč

Některé obchody a restaurace v centru Prahy akceptují platby v Euru, ale většinou za velmi nevýhodný kurz.

https://www.airbank.cz/
https://www.csas.cz/en/personal-finance
https://www.citibank.com/icg/sa/emea/czech/
https://www.csob.cz/portal/people
https://www.equabank.cz/?_locale=cs
https://www.expobank.cz/
https://www.fio.cz/
https://www.moneta.cz/
https://www.kb.cz/cs/
https://www.rb.cz/
https://www.sberbank.cz/cs-cz
https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane.html
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Nejpoužívanější platební metody
• v hotovosti
• debetní platební karty
• kreditní karty
• cestovní šeky se v České republice jako běžný platební prostředek nepoužívají


