
JAK ZAPLATIT KURZY PPSOP.cz PŘES PAYPAL A BANKOVNÍ ÚČET V ČR. 

1. Vytvořte si konto na https://www.paypal.com/cz   („Sign up“) 

 

 

2.  Vyberte zemi Czech republic  a zvolte “Paypal for you” – pro soukromé osoby. 

 

  

https://www.paypal.com/cz


3. Vyplňte svoje osobní údaje: jméno, adresu a především platný email a heslo (aspoň 8 znaků). 

4. Nyní již máte vytvořené konto. Podívejte se, jak “dobít” Paypal konto – klikněte na “Learn how” – zde 

najdete přesné informace, jak a kam poslat peníze z vašeho bankovního účtu v ČR, aby se “nabil” Váš Paypal 

účet.  

 
 

 



       

 

 

5. Pro nabití Paypal konta: 

 Použijte standardní bankovní převod v rámci ČR na bankovní účet PAYPAL vedený v Unicredit Bank ČR. 

 Zadejte číslo účtu uvedený v tomto okně. Pozor, poslední 4 čísla jsou kód banky: 

....../2700  (Uncredit Bank Czech republic  a.s.) 

 Transfer ID. Váš jedinečný kód. Zadejte ho jako Variabilní symbol a PŘIDEJTE ho i do zprávy pro 

příjemce nebo do poznámky (každá banka to může nazývat odlišně). 

 Stačí zaslat (“dobít”) přesnou sumu za vybraný PPSOP kurz. 

6. Peníze se na vašem  Paypal kontě objeví v průběhu 2-3 pracovních dní (standardní bankovní operace). O 

obdržení peněz (nabití konta) dostanete zprávu na email, který jste zadali při založení Paypal účtu. 

7. Na stránce PPSOP.cz si vyberte váš kurz a při placení se přihlaste do Paypal prostředí se zadaným 

emailem a heslem. Potvrďte zprávu. Paypal využije prostředky, které jste převedli. 

 

 

Poznámka: Tento dokument je stručným návodem a zjednodušeným překladem, jak využít platební prostředí 

PAYPAL pro úhradu kurzů Školy Perfektní Fotografie PPSOP.cz pomocí bankovního převodu, bez nutnosti 

zadávat údaje o platební kartě. PPSOP není nijak zainteresovaná v platebních operacích a nenese žádnou 

zodpovědnost za správnost překladů a údajů uvedených výše.    

Poskytovatel služby / Prodávající: Škola Perfektní Fotografie – The Perfect Picture School of Photography. 

Obchodní název společnosti: Aperture Productions LLC., USA. 


