
 

e-Banking   
 

1. Krok – nastavení klientem v aplikaci WebKredit 
 
Po přihlášení v aplikaci WebKredit, v podzáložce eBanking lze prohlížet, případně modifikovat, údaje pro převody 
peněz z bankovního účtu klienta na jeho účet v systému KREDIT. 

 

V podzáložce lze nastavit tyto hodnoty: 
 

 
Údaje o bankovním účtu klienta 

Číslo účtu - skládá se z předčíslí, čísla účtu a kódu banky. Standardně se tyto údaje vyplňují v kanceláři systému 
KREDIT. Možnost změny v aplikaci WebKredit je podmíněno nastavením parametru 
Variabilní symbol - je nutný pro fungování eBankingu, párují se podle něj platby mezi bankou a systémem 
KREDIT. Hodnota se vyplňuje automaticky v systému (např. kopie osobního čísla) nebo v kanceláři systému a 
v aplikaci WebKredit ji nelze změnit. 
Specifický symbol - zadává se jen pokud to banka vyžaduje, možnost editace je podmíněna nastavením 
parametru v konfiguraci aplikace. 
 

 
Údaje o nastavení inkasa 

Hladina dorovnání - částka, na kterou se má zůstatek na účtu dorovnávat v případě, že bankovní převod bude 
formou inkasa. Poté, co proběhne převod z účtu, bude účet dorovnán na tuto částku. Z bankovního účtu se tedy 
strhne hladina dorovnání mínus aktuální zůstatek na účtu v systému KREDIT. 
Minimální částka inkasa - pokud je hladina dorovnání mínus zůstatek na účtu v systému KREDIT menší než 
minimální částka inkasa, inkaso se nebude provádět. V opačném případě ano. 
Provádět inkaso - Informace o tom, jestli se inkaso provádí či nikoliv. Pokud je zaškrtnuta volba Provádět 
inkaso, je inkaso aktivní podle nastavených parametrů. Pokud není volba zaškrtnuta, inkaso se neprovádí, i když 
ostatní hodnoty jsou nastaveny. 
Vyplňte požadované hodnoty a stiskněte tlačítko Uložit změny – požadované hodnoty se propíšou do databáze 
systému. 
 
Příklad: 
 
Hladina dorovnání je nastavena  
na 500,- Kč a  
minimální částka inkasa na 300,- Kč.. 
 
Aktuální stav účtu je 250,- Kč. 
500 – 250 = 250, to je méně než 
300,- Kč a inkaso se neprovede. 
  
Aktuální stav účtu je 100,- Kč. 
500 – 100 = 400, to je více než  
300,- Kč a inkaso se provede. 
 
 
 

Stav účtu 

Hladina dorovnání 

 

0,- Kč 

 

Minimální částka inkasa 300,- Kč 

Inkaso se neprovede 

Inkaso se provede 

500,- Kč 

250,- Kč 

100,- Kč 



Vynulování účtu 

Stiskem tlačítka Vynulovat účet se zaznamená váš požadavek na výběr peněz z vašeho účtu v systému KREDIT a 
jejich převod na váš bankovní účet. Při nejbližším generování inkasa v systému bude váš účet vynulován (stav účtu 
bude vynulován a zbývající částka bude převedena na bankovní účet). Po dobu, než bude provedení transakce 
potvrzeno z banky, peníze sice ještě zůstávají na účtu v systému, ale jsou blokovány a nelze je použít. V historii 
účtu se tato operace zaznamená jako Blokace s příslušnou částkou. 
Po stisku tlačítka se automaticky zruší zaškrtnutí volby Provádět inkaso a zobrazí se tlačítko Uložit změny: 

 
Stiskem tlačítka se požadovaná změna uloží do databáze systému. 
 

2. Krok – povolení inkasa 
Klient musí u bankovního účtu, ze kterého bude převádět částky do systému KREDIT (z účtu který zadal 
v podzáložce eBanking), zajistit povolení inkasa vůči bankovnímu účtu provozovatele menzy, ve které se chce 
stravovat. Čísla účtů pro jednotlivé stravovací provozy: 
 Menza Italská  ……………………….. / ……….. 
 Menza Jarov  ……………………….. / ……….. 
 Pizzerie  ……………………….. / ……….. 
 

Jednorázové platby 
 
Pro případy, kdy klient chce zaslat bezhotovostně nějakou částku na svůj účet v systému KREDIT jednorázově, tzn. 
bez povolení pravidelného inkasa. (Pro daný stravovací provoz musí být aktivní SW modul e-Banking). 
Klient zadá z jakéhokoliv svého účtu platbu s tím, že: 

• Zadá číslo účtu stravovacího provozu, kde se chce stravovat 
• Zadá svůj variabilní symbol, který zjistí po přihlášení do aplikace WebKredit v podsložce eBanking 

• Zadá částku, kterou chce na svůj účet v systému KREDIT převést 
Po provedení platby se automaticky podle variabilního symbolu navýší stav účtu klienta v systému KREDIT. 


