
 

 
 
Veškeré uskutečněné on-line obchody po dobu konání veletrhu (30.11. od 9 h do 1.12. 
2022 14:30 h) si hradí účastní akce (fiktivní firma) sám prostřednictvím on-line 
bankovnictví: 

➢ mezinárodní platby lze uskutečnit pouze on-line a musí být zadané pouze vámi  - 
účastníky veletrhu,  

➢ pro tuzemské platby zadávejte platby opět on-line, postup je stejný jako doposud, 
popřípadě můžete využít standardních platebních příkazů, tj. účastník, který má 
otevřený účet u MUBanky vyplní příkaz k úhradě a zašle na info@mubanka.cz 

 
Výběrní lístky zpracovává (výběry uskutečňuje) pouze Vaše banka, tj. klienta naší 
Metropolitní univerzitní banky vyplní výběrní lístek a zašle na info@mubanka.cz 
  
Pro provedení mezinárodní platby je potřeba splňovat stejné podmínky jako pro provedení 
platby v rámci České republiky:  
1. Být zaregistrovaný v prostředí CEFIF Portal.  
2. Mít v prostředí CEFIF Portal vyplněný dotazník fiktivní firmy, která má vyplněné i číslo účtu 
a banku. 
3. Mít založený a otevřený účet u Metropolitní univerzitní banky, CEFIFBANKA, PPFB. 
Doporučujeme Metropolitní univerzitní banku, neboť v tomto případě jsme schopni podchytit 
objem vašich veletržních obchodů.  
4. Propojit si uživatelský účet v CEFIF Portal s bankovním programem (dlaždice e-banking). 
Teprve splnění této podmínky umožní zadávat a přijímat mezinárodní platby. Návod, 
jak učinit, je zde. 
 
Pomocí modulu (e-banking v CEFIF Portal) mohou účastníci veletrhu zadávat platby do 
zahraničí. Stejně tak zahraniční firmy budou moci platit českým přímo na účet. Platba se 
bude konvertovat podle aktuálně platného kurzovního lístku ČNB. Dbejte na to, aby Vám 
dodavatel zboží/služeb zaslal veškeré potřebné platební údaje k řádnému provedení on-line 
platby. Nezapomeňte uvést variabilní symbol platby. On-line platby zadávejte přes Váš 
zřízený fiktivní účet v on-line bankovnictví, které je dostupné v  CEFIF Portal.  
 
V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@mubanka.cz Odpovíme, 
jakmile to bude možné!  Vyzkoušejte si funkčnost plateb předem cvičnou platbou. 
 
Formuláře MUBanky k zadání bankovních operací (příkaz k úhradě, výběrní lístek aj.) 
jsou k dispozici ke stažení https://www.mubanka.cz/dokumenty/ 
V případě potřeby řádně vyplněné a odeslané z e-mailové adresy fiktivní firmy zašlete 
na info@mubanka.cz 
 
Pokyny jsou platné po dobu konání 4. MUB-line veletrhu fiktivních firem 2022 
Metropolitní univerzitní banka, a.s. www.mubanka.cz 
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