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V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 
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1. Nabídka služeb 
Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí úvodní stránka, tzv. Hlavní stránka. Nabídka operací je rozdělena do 

několika záložek, mezi kterými se přepínáte poklikem na ouško záložky. Na Hlavní straně máte k dispozici 

přehled vašich účtů a produktů.  

 

2. Příkazy  
V záložce Příkazy můžete zadávat jednorázové platební příkazy, trvalé příkazy, povolení k inkasu, hromadné 

platby, inkasní příkazy a nastavit si šablony příkazů pro opakované použití. 

2.1. Jednorázové příkazy 

Volba Jednorázové je určena pro realizaci jednorázových tuzemských příkazů, převodů v rámci Artesy v cizí 

měně a příkazů do zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nový tuzemský příkaz – příkaz k úhradě můžete vyplnit postupně po jednotlivých polích nebo pomo-

cí volby Šablona. Povinné údaje pro zadání příkazu jsou označeny tučně. (Pokud na účtu není dosta-

tek prostředků, zadaný příkaz zůstává v platnosti jeden měsíc). 
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 Po vyplnění příkazu a kliknutí na tlačítko Potvrdit si na následující stránce zkontrolujte zadané údaje. 

Následně klikněte na tlačítko Poslat SMS. Vyplňte Autorizační kód, který jste obdrželi na váš mobilní 

telefon, zadejte Heslo, kterým se přihlašujete do Internetového bankovnictví a klikněte na tlačítko 

Potvrdit. 
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 Cizoměnový převod v rámci Artesy - můžete také vyplnit po jednotlivých polích nebo pomocí volby 

Šablona. Povinné údaje pro zadání příkazu jsou označeny tučně. 
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 Po vyplnění příkazu a kliknutí na tlačítko Potvrdit si na následující stránce zkontrolujte zadané údaje. 

Následně klikněte na tlačítko Poslat SMS. Vyplňte Autorizační kód, který jste obdrželi na váš mobilní 

telefon, zadejte Heslo, kterým se přihlašujete do Internetového bankovnictví a klikněte na tlačítko 

Potvrdit. 
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 Nový zahraniční příkaz – příkaz k úhradě do zahraničí a v cizí měně v rámci ČR se splatností v tentýž 

den je třeba zadat nejpozději do 13:30. Příkaz opět vyplňujete po jednotlivých polích nebo pomocí 

volby Šablona. V příkazu je vždy nezbytné vyplnit povinné platební údaje - číslo účtu příjemce, jméno 

a příjmení, SWIFT kód banky příjemce, částku, datum splatnosti, měnu a krytí poplatků. (Pokud na 

účtu není dostatek prostředků, zadaný příkaz zůstává v platnosti pouze jeden den) 

 

 Formát čísla účtu příjemce se může lišit, proto ho doporučujeme zadávat ve formátu IBAN a SWIFT 

kód zadejte v mezinárodním formátu. Po vyplnění příkazu a kliknutí na tlačítko Potvrdit si na 

následující stránce zkontrolujte zadané údaje. Následně klikněte na tlačítko Poslat SMS. Vyplňte 

Autorizační kód, který jste obdrželi na váš mobilní telefon, zadejte Heslo, kterým se přihlašujete do 

Internetového bankovnictví a klikněte na tlačítko Potvrdit. 

 



 

8/18  |   Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz Bezplatná linka: 800 128 836 

 

 

 

2.2. Trvalé příkazy   

Záložka Trvalé zobrazí seznam všech platných trvalých platebních příkazů dosud zadaných na vaše účty, které 

můžete změnit nebo vymazat. Nový příkaz zadáte prostřednictvím tlačítka „Nový trvalý příkaz“. 

 

 

 Nový trvalý příkaz - vyplňte všechny potřebné platební údaje označeny tučně – protiúčet (účet pří-

jemce), kód banky, částku, datum první platby a pole trvalé příkazy, ve kterém vyberete jednu z 

možností, jak často chcete, aby se platba prováděla. Doplňte případně nepovinné údaje (konec plat-

nosti, variabilní, konstantní nebo specifický symbol) a klikněte na tlačítko Pokračovat. Následně klik-

něte na tlačítko Poslat SMS. Vyplňte Autorizační kód, který jste obdrželi na váš mobilní telefon, za-

dejte Heslo, kterým se přihlašujete do Internetového bankovnictví a klikněte na tlačítko Potvrdit. 
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2.3. Povolená inkasa 

Záložka Povolená inkasa zobrazí seznam všech svolení k inkasu zadaných na vaše účty, které můžete upravo-

vat nebo vymazat. Novou šablonu zadáte prostřednictvím tlačítka „Nové povolení inkasa“. 

 

 

 

 Nové povolení inkasa - vyplňte všechny potřebné platební údaje označeny tučně – číslo protiúčtu a 

kód banky. Doplňte případně nepovinné údaje (výši limitu, nastavení frekvence, jak často se má in-

kaso provádět) a klikněte na tlačítko Pokračovat. Následně klikněte na tlačítko Poslat SMS. Vyplňte 

Autorizační kód, který jste obdrželi na váš mobilní telefon, zadejte Heslo, kterým se přihlašujete do 

Internetového bankovnictví a klikněte na tlačítko Potvrdit. 
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2.4. Šablony 

Volba Šablony zobrazí seznam všech vzorů tuzemských příkazů, zahraničních příkazů a inkasních příkazů, 

které můžete měnit a mazat. V případě většího počtu šablon můžete konkrétní vzor vybrat pomocí filtru. 

Novou šablonu zadáte prostřednictvím některého z tlačítek „Nová šablona …“ podle typu příkazu. 

 

 

 Nová šablona tuzemského příkazu - vyplňte název šablony a všechny potřebné platební údaje, které 

chcete mít při použití šablony předvyplněny a klikněte na tlačítko Uložit. 
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 Po uložení budete mít tuto šablonu připravenou k použití, stačí jen v seznamu šablon kliknout na po-

řadové číslo šablony a následně vybrat tlačítko Použít. 

 

 

2.5. Hromadné platby   

Volba Hromadné platby slouží k zadání více platebních příkazů k úhradě ze stejného účtu a se stejným datem 

splatnosti. Hromadnou platbu jde zadat pouze z korunového účtu (CZK), ne z účtu vedeném v cizí měně. 

Pro zadání hromadné platby klikněte na tlačítko Nový import. (Pokud na účtu není dostatek prostředků, za-

daný příkaz zůstává v platnosti jeden týden) 

            

 Nejprve si otevřete šablonu ABO KPC Transfers.xls, která je kompatibilní s účetním programem Po-

hoda a v případě potřeby povolte obsah pro zápis do tohoto souboru. 

 

 Zadejte do tabulky veškeré platby, které chcete provést a klikněte na tlačítko Uložit v ABO formátu. 

Uloží se vám soubor s aktuálním datem, kdy jste hromadný příkaz vytvořili, v názvu. 
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 Následně klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor s příslušným datem, kdy byl hromadný pří-

kaz vytvořen a poté klikněte na políčko Import. 

 

 V tuto chvíli klikněte na políčko Detail a na následující stránce hromadnou platbu potvrďte. 

 

 Pro odeslání platby klikněte na tlačítko Poslat SMS a opište Autorizační kód, který jste obdrželi na váš 

mobilní telefon. Zadejte Heslo, kterým se přihlašujete do Internetového bankovnictví a klikněte na 

tlačítko Potvrdit. 
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2.6  Inkasní příkazy  

Záložka Inkasní příkazy zobrazí seznam všech příkazu k inkasu zadaných na vaše účty, které můžete upravo-

vat nebo vymazat. Nový příkaz zadáte prostřednictvím tlačítka „Nový inkasní příkaz“. 

 

 

 Nový inkasní příkaz - vyplňte všechny potřebné platební údaje označeny tučně – účet plátce, kód 

banky, částku, datum splatnosti. Doplňte případně nepovinné údaje (variabilní, konstantní nebo spe-

cifický symbol) a klikněte na tlačítko Pokračovat. Následně klikněte na tlačítko Poslat SMS, vyplňte 

Autorizační kód, zadejte Heslo, do Internetového bankovnictví a klikněte na tlačítko Potvrdit. 
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3. Historie  
Záložka Historie slouží k sledování realizovaných transakcí a přístupu k elektronickým výpisům. 

3.1.  Transakce 

Ve volbě Transakce si zobrazíte přehled zaúčtovaných transakcí na vašich účtech za zvolené období.   

 

 Pro zobrazení transakcí můžete využít filtr a zvolit si datum období, částku či typ transakcí, které se 

mají vygenerovat po kliknutí na tlačítko Vyhledat. 
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3.2. Výpisy  

Druhou volbou v záložce Historie jsou Výpisy, ve které si můžete prohlédnout nebo uložit elektronické výpisy 

z vašich účtů. S pomocí filtru si můžete zvolit výpisy pouze z určitého roku nebo intervalu let. 

 

 

4. Vklady  

V záložce Vklady máte k dispozici přehled vašich termínovaných vkladů. V detailu termínovaného vkladu 

jednoduše zjistíte, kdy jste vklad založili, jaká je výše jeho úrokové sazby, jaký úrok se převede na váš běžný 

účet a kdy je splatnost termínovaného vkladu. Rovněž zde můžete založit nový vklad. 
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4.1. Založení nového termínovaného vkladu   

 V přehledu termínovaný vkladů klikněte na tlačítko Nový termínovaný vklad. 

 

 Pokud již termínovaný vklad máte a chcete založit další, v detailu vkladu klikněte na tlačítko Zobraz 

přehled (červená šipka) a dostanete se na přehled vkladů a poté klikněte na tlačítko Nový termíno-

vaný vklad. 

 

 V parametrech nového vkladu vyplňte všechny potřebné údaje: 

o Typ termínovaného vkladu – zvolte Standard, 

o Revolving – zadejte, zda chcete automatickou obnovu vkladu nebo ne, 

o Perioda – zvolte délka vkladu v rozmezí od 1 až do 60 měsíců, 

o Částka  - uveďte výši vašeho vkladu (min. 20 000,- Kč), 

o Úroková sazba – stanoví se automaticky podle vše zadaných údajů, 

o Počáteční datum – zvolte datum založení vkladu. 

 

 

 Klikněte na tlačítko Pokračovat a poté na tlačítko Poslat SMS a opište Autorizační kód, který jste ob-

drželi na Váš mobilní telefon. Zadejte Heslo, kterým se přihlašujete do Internetového bankovnictví a 

klikněte na tlačítko Potvrdit. 
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5. Úvěry 
V záložce Úvěry je klientům využívajícím úvěrové produkty k dispozici jejich přehled. 

 

 

 Po kliknutí na číslo úvěru nebo jeho pořadové číslo se rozbalí detail úvěru s jeho parametry a sezna-

mem zaúčtovaných transakcí a výpisy z úvěrového účtu. 
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6.  Komunikace 
V záložce Komunikace nám můžete přes internetové bankovnictví zaslat zprávu s vašimi dotazy a požadavky.  

Elektronicky takto vyřídíte např. zrušení automatické obnovy vkladu, změnu telefonního čísla do interneto-

vého bankovnictví, žádost o výpis z účtu apod. 

 

 

 Po kliknutí na tlačítko Nová zpráva zvolte předmět zprávy a stručně popište váš dotaz či požadavek a 

poté klikněte na tlačítko Poslat. Po odeslání zprávy se s vámi v nejbližší době spojí naši pracovníci 

s odpovědí. 
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7. Nastavení 
Záložka Nastavení slouží k přizpůsobení formátu zobrazení některých údajů dle přání uživatele a rovněž ke 

změně přístupového hesla do internetového bankovnictví. 

7.1. Formáty  

Ve volbě Formáty si můžete nastavit formát zobrazení data, času, čísel, komunikační jazyk a počet řádků na 

jedné straně. Po výběru těchto formátů klikněte na tlačítko Pokračovat. 

 
 

 

 

 

7.2. Heslo   

Volba Heslo slouží k nastavení nového hesla. Kvůli bezpečnosti doporučujeme změnu hesla realizovat mini-

málně 1x ročně. Nejprve vyplňte původní heslo, zadejte nové heslo a pro kontrolu ho uveďte znovu. Poté 

klikněte na tlačítko Poslat SMS, opište Autorizační kód, který jste obdrželi na váš mobilní telefon a klikněte 

na tlačítko Potvrdit. 

 


