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Peníze z ciziny, velký problém
Vysoké poplatky za mezinárodní transakce trápí malé podniky. Některé banky začínají zlevňovat.
Bankovní instituce na domácím trhu jsou dlouhodobě pověstné vysokými poplatky za převody peněz na
zahraniční účet i za přijaté platby z cizí země.
Výše poplatků, dosahujících v některých případech až 1500 korun za transakci, již vyprovokovala některé
firmy, aby začaly situaci řešit.
Například dvě společnosti ze skupiny strojírenské firmy AUDACIO podle ředitelky pro obchod a
strategii Pavly Břečkové zvažují převedení účtů do zahraničí.
»Pro některé společnosti není jednoduché se okamžitě vyvázat ze smlouvy se současnou českou
bankou, ale zejména ve strojírenském a automobilovém průmyslu se dají podobné kroky od firem
očekávat,« soudí Pavla Břečková.
Zastavit odliv klientů se rozhodla GE Money Bank. Od 1. prosince 2010 zavedla poplatky za mezinárodní
platební styk. Převody peněz do zahraničí a ze zahraničí u ní nyní stojí stejně jako v tuzemsku.
Tento krok získal okamžitě kladnou odezvu ze strany české podnikatelské sféry. Počet firemních klientů
podle tiskového mluvčího banky Pavla Zúbka u GE Money Bank následně vzrostl o 110 procent.
»Krok GE Money Bank vnímáme jako průlom a doufáme, že způsobí revoluci na trhu,« říká Karel Havlíček,
viceprezident Asociace malých a středních podniků.
Hozenou rukavici od GE Money Bank pak začátkem roku zvedla Fio banka. Už dříve nabízela bankovní
převody v eurech do států Evropské unie za 25 korun u příchozích plateb a 50 korun u odchozích.
Od února navíc zlevnila poplatky za mezinárodní transakce v českých korunách, britských librách,
amerických dolarech, polských zlotých a maďarských forintech.
Malé firmy trpí
»Pro velké a střední podniky poplatky za převody peněz neznamenají nákladovou položku, která by
ohrožovala jejich existenci, ale její výše není zanedbatelná,« myslí si Jiří Grund, prezident Asociace
exportérů v České republice.
»Nejhůře jsou na tom malé exportní firmy, které nepřevádějí velké obnosy,« dodává Karel Havlíček z
Asociace malých a středních podniků.
Zahraniční obchod po Evropě se rozhodla již v roce 2001 usnadnit Evropská unie zavedením takzvaných
europlateb.
Jedná se o všechny mezinárodní transakce prováděné v eurech do maximální výše 50 tisíc eur včetně.
Kromě toho musí být platba provedena pouze v rámci SEPA (Single Payments Area), tedy v oblasti
Evropského hospodářského prostoru (27 členských států EU a navíc Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a
Island).
Europlatby mají zjednodušené podmínky pro převod. Stačí zadat pouze mezinárodní identifikační číslo účtu
(IBAN) a bankovního ústavu (SWIFT) a poplatky za zahraniční transakce budou účtovány ve stejné výši
jako platební styk v rámci dané země.
České republice, která euro nemá, však tento systém zatím nepřináší žádné výhody.
Některé další české banky pak nabízejí výhodnější poplatky pro převody peněz na Slovensko.

Jak snížit poplatky
Odborníci se shodují, že pro české exportéry a importéry se proto vyplatí mít bankovní účet v České
republice vedený v eurech. »Mít při obchodování se zahraničím účet pouze v českých korunách si
nedokážu ani představit,« říká Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků.
Hlavní výhodou vedení účtu v eurech je, že daná suma při převodu nepodléhá takzvané konverzi, tedy
přepočítání částky na českou korunu podle denního kurzu, což může být někdy krajně nevýhodné.
Účet vedený v eurech má však i své zápory. Pokud se totiž převádí platba z eurového účtu v tuzemsku,
většina bankovních ústavů to posuzuje jako zahraniční platbu.
Další možnost, jak obejít vysoké poplatky, je otevření bankovního účtu v zahraničí.
»Pokud klient převede svůj účet do země, kde se platí eurem, může využívat europlateb, to jest za jeho
transakce mu bude banka účtovat stejně jako za tuzemský platební styk,« vysvětluje Patrik Nacher,
zakladatel serveru bankovnipoplatky.com.
Jinou možností je využít nebankovních institucí, které rovněž zprostředkovávají zahraniční platby. Jsou to
třeba Chequepoint, Akcenta, Exchange a další.
»Největší předností některých z těchto společností je, že si za jednorázové transakce vyšší než 50 tisíc
korun neúčtují žádné poplatky a směnný kurz bývá také výhodnější,« říká Patrik Nacher.
Nicméně například Exchange má bezplatné služby až od výše 100 tisíc korun.
Jednoduchou a velmi populární kličkou, jak obejít vysoké poplatky, je také využít laciných převodů na
Slovensko, které některé české bankovní ústavy poskytují.
Ze Slovenska pak již lze odeslat standardní europlatbu do země, s níž firma obchoduje.
Přinesou změnu?
Všechny tyto kličky nakonec mohou být podle zástupců firem signálem pro české finanční ústavy, aby
poplatky za mezinárodní finanční transakce obecně snížily.
»Doufám, že se banky inspirují a do budoucna poplatky sníží, protože pro některé společnosti jsou
docela znatelným nákladem,« uzavírá Pavla Břečková z firmy AUDACIO.
Podle průzkumu týdeníku Ekonom však většina z nich o této změně zatím neuvažuje.
Lukáš Vojáček
Kolik se platí za převody do ciziny a zpět
1500 korun
Až takové částky dosahují poplatky u některých českých bank.
Jednoduchou a velmi populární kličkou, jak obejít vysoké poplatky, jsou laciné převody na Slovensko.

