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1. ÚVOD 

 

Banka, ktorá chce byť v budúcnosti úspešná a uchovať si prinajmenšom aktuálne čísla 

zákazníkov a zisku, nesmie strácať tempo s dobou. V mojej práci sa chcem zamerať 

na predpoveď najaktuálnejších trendov a možných zmien, ktoré môžu v najbližšej dobe 

v bankovom sektore nastať. Sme svedkami toho, ako sa skrátil čas adopcie nových 

technológií, či už v prípade smartphone či sociálnych sieti, a tiež ako pre mladú generáciu 

tieto technológie nie sú len inováciou, či niečím pokrokovým, ale integrovali sa ako súčasť 

ich života. Bankovníctvo sa počas rokov vyvinulo do stavu, keď prestalo platiť, aby šlo  

o niečo kam zákazník musí zložito cestovať, podpisovať a čakať, ale čo v podstate robí 

v rámci svojich dennodenných aktivít bez návštevy pobočky.  

Bankový sektor prešiel za posledné desaťročia obrovskou transformáciou. Deregulácia 

finančného sektoru otvorila dvere novým inštitúciám, čo v konečnom dôsledku vytvorilo 

konkurenčné prostredie a preto inštitúcie musia prichádzať s čoraz rafinovanejšími metódami 

v boji o zákazníka.  

Medzičasom vývoj v ICT technológiách priniesol obrovské možnosti v tom, ako 

zvýšiť atraktivitu ponúkaných finančných služieb. Najväčším lákadlom pre bankový sektor  

je v súčasnosti možnosť ponúknuť zákazníkovi mobilné služby. Tá inštitúcia, ktorej sa tento 

proces podarí implementovať najrýchlejšie a súčasne vo forme masového použitia, získa 

v tomto sektore dlhodobo výhodu. Bankovníctvo typu „kedykoľvek-kdekoľvek“ prispieva  

k zvýšenej spokojnosti klienta, jeho lojálnosti a ponúka taktiež mnoho možností  

ako na takomto type služby zvýšiť svoje príjmy.  

Klienti ktorí radi inklinujú k technologickým novinkám sú vo väčšine prípadov mladí ľudia, 

ľudia s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom. Univerzitní študenti, ktorí využívajú svoj 

smartphone v celej škále ponúkaných služieb majú byť práve tá skupina ľudí, ktorá prispeje 

k adopcii mobilných zariadení vo finančnom sektore. Táto generácia síce z pohľadu banky 

nemá príjmy, ktoré by zneli lákavo, no z dlhodobého hľadiska sú to práve oni na koho 

by sa mali tieto inštitúcie sústrediť.  

 

Literatúra k tejto téme je veľmi limitovaná, väčšina kníh pojednáva len o možných 

scenároch vývoja a smerovania bankovníctva. Čo sa týka výskumných článkov, bolo 

zverejnených niekoľko desiatok štúdií poskytujúcich informácie k skúmanej oblasti, z ktorých 

časť som použil a ich zoznam je na konci mojej práce. 
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Tému inovácie ICT v rámci bankovníctva popíšem v kapitole venovanej súčasnému 

stavu najskôr obecne, a následne ako výsledok konzultácie s vedúcim práce a požiadavku 

môjho konzultanta z banky, sa budem zameriavať hlavne na oblasť mobilných technológií. 

V teoretickej časti práce začínam definíciou pojmu inovácia, popisujem jej životný 

cyklus a možné klasifikácie. Po tom ako venujem niekoľko odstavcov téme generačných 

rozdielov sa budem snažiť predstaviť technológie, ktoré momentálne zažívajú boom v oblasti 

bankovníctva vo svete. Posledná oblasť teoretickej časti sa bude týkať bezpečnosti 

komunikácie s bankou online. 

V analytickej časti práce je prvá časť venovaná analýze inovácií v jednotlivých 

nízkonákladových a tradičných bankách. Následne sú predstavené výsledky dotazníka a časť 

výsledkov je porovnaná so štatistikami v Európskom merítku. 

 Kapitola návrhu inovácií je rozdelená do dvoch častí a to na riešenia týkajúce sa 

procesu debankingu a riešenia samotných inovácií distribučných kanálov banky. 

 

1.1. Cieľ práce: 

Z horeuvedeného vyplýva že cieľom mojej práce je: Uskutočniť analýzu ICT trendov 

v bankovníctve ČR so zameraním na mobilné technológie a generáciu Y, ako ekonomicky 

významnú skupinu obyvateľstva z pohľadu banky. 

 

1.2. Dielčie ciele: 

 Analýza ICT zmien za rok 2013 a prvý kvartál roku 2014 vo vybraných nízko-

nákladových a tradičných bankách v ČR, 

 stratégia banky u implementácie riešení zameraných pre študentov a „generácie Y“ 

(Consumers 3.0), 

 skúmať transformáciu bank, de-banking, a služby umožňujúce a uľahčujúce 

komunikáciu s klientom, spravovanie účtu bez nutnosti návštevy pobočky a nové 

možnosti správy financií. 
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKA INOVÁCIÍ ICT TECHNOLOGIÍ 

V BANKOVNÍCTVE 

 

2.1. Definícia inovácie 

Pojem inovácia si v priebehu desaťročí autori vykladajú rôzne. Pôvodne bola pod týmto 

slovom chápaná akákoľvek novinka či zmena k lepšiemu. Takýto význam môžeme nájsť 

napríklad v anglosaskej spoločenskej literatúre zaoberajúcej sa kultúrou, školstvom alebo 

výrobou. Zásluhou J.A.Schumpetera (1939) sa v ekonomickej literatúre slovo inovácia stalo 

východiskom skúmania vývojového procesu národného hospodárstva. Rozšírením tohto 

významu je chápanie inovácie ako praktického vyústenia vedy a výskumu (Basl, 2010). 

Merrifield (1986) dodáva že inovácia musí byť implementovaná v troch krokoch: „nápad – 

preklad (pretvorenie nápadu v konkrétnu realizáciu) – komercializácia“. Nonaka (1995, s56) 

dodáva, že k tomu aby sme boli schopný vysvetliť inováciu potrebujeme rozumieť „teórii 

vzniku podnikových znalostí (organisational knowledge)“. Ako ďalej vysvetľuje je nutné 

rozlišovať tacitnú (skrytú, nevysloviteľnú) a explicitnú znalosť (vyjadriteľnú jazykom, 

vzorcom, obrázkom). Ako kľúč k vedomostiam chápe práve schopnosť konvertovať súbor 

intuície, osobných predstáv, skúseností skupiny ľudí (tacitné znalosti) do vyjadriteľnej formy 

(explicitnej). 

 

K modernejším definíciám inovácií sa radia nasledujúce: 

 Maciej Soltynski (Innovation.cc, 1999) predstavuje jeho vnímanie pojmu inovácie: 

„Ak technológia znamená systematické aplikovanie znalostí smerom k zdrojom 

(kapitál, práca, pôda) za účelom produkcie výrobkov či služieb. Inovácia je potom 

nová technológia – systematické aplikovanie (nových) znalostí smerom k (novým) 

zdrojom za účelom výroby (nových) produktov a (nových) služieb, pričom aspoň 

jedno „nové“ musí byť v tomto procese prítomné. 

 „Inovácia je pretvorenie nápadov do čísel“ (Informationweek 2007), autor ďalej 

pokračuje v odbúravaní mýtov o definícii inovácie: „ak ktokoľvek príde s len dobrým 

nápadom nemôžeme považovať túto myšlienku za inováciu“. „Technológia hýbe 

inováciami“ – bez spotrebiteľa by nebolo možné inovovať, pretože v konečnom 

dôsledku je to ono masové rozšírenie medzi konzumentov, ktoré umožňuje technológii 

prežiť. 
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V českej literatúre sa pojmom inovácia zaoberá hlavne profesor Basl. Valenta (1969), 

považuje za inováciu „akúkoľvek zmenu vnútornej štruktúry výrobného organizmu“ 

a rozlišuje ju podľa niekoľkých rádov. Každý rád inovácie má svoj názov, charakteristiku 

a predmet inovácie. Ucelený počet vĺn nižšieho rádu tvorí inovačnú vlnu a spolu s vlnami 

svojho rádu vytvárajú vlnu vyššieho rádu. Súčtová krivka modeluje tzv. Kondratevovu vlnu.  

Inovácie sa teda dajú rozdeliť do 9 rádov. K uvedenej tabuľke 2.1 ešte na samotný začiatok 

pridávame inováciu záporného rádu – degenerácia systému.  Pred nástupom nanotechnológií 

a mikropočítačov boli inovácie späté s ICT technológiami zaraďované do nového radu. Od 

momentu, kedy sa tieto technológie začali masovo využívať, sa ICT inovácie radia do nového 

deviateho rádu- nový kmeň, ktorý znamená prevratné technologické riešenie. Na prahu 21. 

storočia sme boli na počiatku 5. Kondratevovej vlny a za hlavný technologický prevrat tejto 

etapy boli považované mikro-elektro-mechanické systémy a nanomateriály (Bohuslav a Basl, 

2003). 

Tab. 2.1: Rády inovácii (Zdroj: Valenta 1969) 

Rád 

inovácie 

Názov rádu inovácie Charakteristika inovácie Predmet inovácie 

0 REGENERÁCIA Regeneračné procesy, ktorými sa 

odstraňujú následky prirodzených 

degeneračných procesov vo výrobnom 

systéme 

Výrobný/Vývojový 

systém 

1 ZMENNA 

KVANTITY 

Rozširovanie zdrojov za účelom 

pokrytia rastúcich požiadaviek na 

kvantitatívnu charakteristiku výstupu 

výrobného systému 

Výrobný/Vývojový 

systém 

2 ZMENA 

ORGANIZÁCIE 

Preskupovanie zdrojov za účelom 

pokrytia rastúcich požiadaviek na 

kvantitatívnu charakteristiku výstupu 

výrobného systému 

Výrobný/Vývojový 

systém 

3 ZMENA 

KVALITY 

Racionalizácia výrobného procesu 

a výrobku za účelom pokrytia 

rastúcich požiadaviek na kvalitatívnu 

charakteristiku výrobného systému 

Výrobný/Vývojový 

systém 

Výrobok/Produkt 

4 NOVÁ 

VARIANTA 

Modernizácia výrobkov zmenou 

jednej alebo niekoľkých pôvodných 

funkcií. 

Výrobok/Produkt 

5 NOVÁ 

GENERÁCIA 

Úplná rekonštrukcia výrobku, zmena 

všetkých významných funkcií, 

zachovaná pôvodná koncepcia. 

Výrobok/Produkt 

6 NOVÝ DRUH Zmena konštrukčnej koncepcie 

výrobku pri zachovaní pôvodného 

princípy. 

Výrobok/Produkt 

7 NOVÝ ROD Zmena základného princípu, na 

ktorom je založená koncepcia výrobku 

Výrobok/Produkt 
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2.2. Životný cyklus a kategorizácia inovácií 

Previazanosť života jedinca s ICT sektorom je v súčasnej dobe obrovská a značný podiel má 

tento sektor i na fungovaní podnikov a štátnych inštitúcií a tým pádom i na výkonnosti 

domácej ekonomiky. Podľa štatistík sa ICT odvetvie v roku 2004 priamo podieľalo na 

európskom HDP zhruba 5 percentami, čo predstavuje hodnotu približne 600 mld EUR za rok. 

Česká republika ročne investovala v roku 2008 do oblasti ICT 5,69 mld USD. Európska únia 

v roku 2010 schválila stratégiu nazvanú Europe 2020, v ktorej boli formulované ciele ako 

prekonať hospodársku krízu a zaistiť rast ekonomiky v nasledujúcom období. Na národnej 

úrovni sú príkladom strategických dokumentov návrhy Českej spoločnosti pre systémovú 

integráciu a ICT Únie (Radecký, 2010, Basl, 2010). 

V nasledujúcich odstavcoch rozdelím inovácie podľa troch typológií, ktoré sa 

v akademickej literatúre uvádzajú najčastejšie: 

 

1) Ako prvé chcem predstaviť rozdelenie podľa Moore (2008), v ktorom sa odrážajú 

meniace sa podmienky v organizácii i na samotnom trhu. Táto typológia rozdeľuje 

inováciu do troch základných etáp:  RAST, NASÝTENIE a POKLES, ktoré sú znázornené 

v spodnej časti obr.2.1. Rozšírením týchto etáp je rozdelenie podľa  Milliarda (2006), 

ktorý medzi etapy životného cyklu inovácie uvádza nasledujúce: Inicializácia (emergent), 

Rast (growth), Zrelosť (maturity), Pokles (declining). 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Obr. 2.1: Základné etapy a 4 oblasti inovácií (Zdroj: Moore 2008) 

 

Moore v týchto  3 etapách špecifikuje štyri oblasti inovácií: 

 Oblasť špičkových produktov – v tejto oblasti môžeme identifikovať inováciu 

produktu i inováciu služby. Inovácie sú tu náročné na výdaje (výskum a vývoj) 

a sú tiež spojené s vyššou mierou rizika. Je charakteristická hlavne pre rastúci trh 
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a preto je tu venovaná pozornosť hlavne na zvýšenie podielu na trhu a následne 

maximalizácia zisku.  

 Oblasť dôvernej znalosti klienta – je využívaná hlavne v podmienkach nasýteného 

trhu. V tejto oblasti sú inovácie zamerané jednak na produkt – napr. vznik 

subkategorií, alebo na dodanie nových funkcionalít k už existujúcemu produktu. 

Tieto zmeny môžu byť zamerané na zákazníka, jeho preferencie, spôsob interakcie 

so službou či vybudovanie služby na mieru (na základe histórie transakcií 

a znalosti profilu) 

 Oblasť prevádzkyschopnej existencie – podobne ako v predchádzajúcej oblasti 

i tento prípad má využitie u nasýteného trhu. Rozdielom je, že táto oblasť sa 

zameriava na stranu ponuky. Patria sem inovácie tvorby hodnoty, inovácie 

integrácie či inovácia procesov. 

 Oblasť obnovy kategórie – Inovácie v tejto oblasti smerujú k revitalizácií 

a naštartovaniu opätovného rastu. 

 

2) Spoločnosť Gartner na rozdelenie podľa Moore naviazala v podobe „hype krivky“, 

ktorá sa člení do piatich fáz (obr.2.2): 

 Inovatívne a nastupujúce technológie budia vždy veľký záujem médií a širokej 

verejnosti v momente keď sú predstavené po prvý krát. Táto prvá fáza „Innovation 

Trigger“ generuje veľké očakávania konzumentov  a vytvára tzv. „hype“. 

 V druhej fáze, produkt či služba dovŕši maximum medializácie, stáva sa súčasťou 

sociálnych sieti (Twitter, Facebook), titulkov technologických časopisov, blogov. 

Všetky tieto reakcie sú v prevažnej miere pozitívne, no na konci fázy sa začínajú 

objavovať prvé pochybnosti. 

 Fáza tri predstavuje výsledok toho, že ľudia si začínajú uvedomovať že táto 

technológia nespĺňa to čo si predstavovali u jej uvedenia a to z rôznych dôvodov: 

vysoká cena, obmedzené zdroje (akumulátor), nízka funkcionalita. V tento moment 

musí nastúpiť ďalší vývoj, prípadne silná marketingová kampaň aby daný produkt či 

služba bola schopná na trhu uspieť. 

 Nasledujúca fáza je pomenovaná ako „kopec osvety“ a je charakterizovaná tým, že 

verejnosť si danú technológiu osvojila sú predstavované nové verzie či rozšírené 

varianty inovácie. 
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 Ako posledná je na obrázku uvedená fáza  „plató produktivity“, kde sa adopcia 

technológie rovná 20-30 %. (Gartner, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Obr. 2.2: Grafické vyjadrenie hype krivky (Zdroj: Gartner) 

 

3)  Ako tretie rozdelenie uvádzam jednotlivé formy inovácie podľa klasifikácie OECD, 

ktorá sa využíva ako typológia pre celosvetové porovnanie stavu inovácií a formuluje jej 

jednotlivé typy takto (Basl 2010):  

 Inovácia produktu: navrhnutie nového produktu alebo služby, ktorou sa významne 

zlepší oblasť jej užitých vlastností – technické vlastnosti, zlepšenie komponent, 

materiálu, modernejší software. 

 Inovácia procesu: implementácia nových alebo významne zlepšených metód 

realizácie a dodania – významné zmeny v technológií, zariadeniach či software 

 Organizačná inovácia: implementácia nových metód organizácie do podnikovej 

praxe, na jej pracovisko a v rámci externých vzťahov 

 Marketingová inovácia: Implementácia nových marketingových metód 

zahrňujúcich významné zmeny v návrhu alebo balení produktu, umiestnenia na 

trhu, reklame, či stanovenie jeho ceny 

 

Nemenej dôležitým aspektom inovácie je chovanie organizácií pri samotnej adopcii inovácií, 

ktoré sa samozrejme odlišujú. Rogers (1995) skúmal chovanie organizácií a definoval pojem 

„diffusion“ ktorým označuje: proces, pri ktorom je inovácia komunikovaná medzi členmi 

určitého sociálneho systému prostredníctvom určitých kanálov. 
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Rogers rozdelil príjemcov inovácií do 5 základných skupín, ktoré sa líšia časom adopcie 

inovácie: 

 Inovátori 2,5% (innovators) 

 Skorí príjemcovia 13,5% (early adopters) 

 Väčšinoví príjemcovia 34% (early majority) 

 Neskorí príjemcovia 34% (late majority) 

 Oneskorenci 16% (laggards) 

 

Toto rozdelenie sleduje tvar normálneho rozdelenia, kde skupiny inovátorov a skorých 

príjemcov pristupujú k adopcii skôr než väčšina. Podobné členenie používa vo svojej práci 

tiež Moore (2008), ktorý skupinu experimentujúcu s inováciami označuje ako „technikov“. 

Títo sú nasledovaný „vizionármi“ a „pragmatikmi“ a pridáva tiež „konzervatívcov“  

so „skeptikmi“ ktorí inovácie realizujú až keď to spravili ostatné organizácie. 

Neposlednou významnou charakteristikou pre kategorizáciu inovácie je jej umiestnenie 

v rámci hodnotového rebríčka managementu podniku. Často sa stáva, že podnik očakáva 

ďaleko väčšie zmeny, než sa v konečnom dôsledku implementovaná inovácia prejaví. 

K nenaplnenému očakávaniu dochádza hlavne z dôvodu nekompletnosti inovácie 

(nedostatočné školenie) alebo bolo zvolené také riešenie, ktoré nevyhovovalo aktuálnym 

požiadavkám trhu. Z tohto dôvodu sa odporúča zahŕňať do kategorizácie práve očakávania 

príjemcu inovácie.  

 

2.3. Nové ICT technológie vo finančnom sektore a ich adopcia  

2.3.1. Adopcia technológií 

Hneď v úvode chcem poukázať na to ako sa skrátila doba za ktorú je možno vyhovieť 

požiadavku zákazníka. V roku 1980 trvalo schválenie platby platobnou kartou 14 dní, osobnej 

pôžičky 1-2 týždne a v súčasnosti je toto všetko možné v rámci 24 hodín či kratšie. Toto 

všetko dokazuje, že zmena môže nastať naozaj rýchlo a bankám ostáva vybrať si z 2 riešení: 

snažiť sa posilniť tradičné mechanizmy a spôsoby, akými sa človek účastní finančných 

úkonov alebo nezaostávať za technológiami, ktoré sa využívajú v ostatných odvetviach 

a snažiť sa budovať a poskytovať podobné riešenia.  
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Obecne môžeme rozlíšiť 4 fázy behaviorálnej zmeny obyvateľstva pri adopcii novej 

technológie (obr.2.3), ktoré boli alebo budú aplikované vďaka finančným inštitúciám 

(King, 2012): 

 

Prvou fázou je príchod Internetu, ktorý navždy zmenil spôsob akým ľudia pristupujú k svojím 

účtom a správe financií. Táto zmena im priniesla prístup k peniazom „kedykoľvek 

a kdekoľvek“, a postupne začal klesať počet fyzických návštev banky. V priebehu 10 rokov  

sa počet transakcií zmenil z 50% tých, ktoré boli odbavené na pobočke na 95% transakcií, 

ktoré sa dnes uskutočňujú cez mobilný telefón, internet, či bankomat. Účinok Internetu  

ako zdroja informácií bol zosilnený nástupom Sociálnych sietí (ďalej len SNS – Social 

Network Services). SNS umožnili prístup k hodnoteniam od priateľov, známych, či ľudí ktorí 

mali s bankou nepríjemnú skúsenosť. Z tohto dôvodu banky musia implementovať stratégie 

ako sa zachovať v situáciách keď sa prevalí v médiách informácia o úniku osobných údajov 

klientov, a táto informácia sa v zlomku sekundy rozšíri medzi masu obyvateľstva.  

 

Fázu dva, v ktorej sa momentálne nachádzame je možné pomenovať ako príchod 

inteligentných zariadení, konkrétne mobilných telefónov a tabletov. V prospech mobilných 

zariadení hovoria štatistiky počtu prístupov k účtom, či rapídne zdokonaľovanie infraštruktúry 

mobilného internetu. 

 

Moment, kedy fyzické peniaze prestanú slúžiť svojmu účelu nás presúva do tretej fázy -  

mobilných platieb, tentokrát v omnoho rozsiahlejšej miere než u predchádzajúceho obdobia. 

Momentálne sú k dispozícií riešenia ako NFC platby, Mobilné peňaženky, Mobilné aplikácie 

bánk. Je predpoklad rastu platobných kariet a ďalších foriem mobilných platieb ako P2P 

(osoba-osobe), ktoré vymenia tradičné spôsoby platieb. Ako jeden z dôkazov toho, že peniaze 

ako platobný prostriedok nahrádzajú iné koncepty sú napríklad cestovné karty Oyster 

v Londýne, Tmoney v Južnej Kórei, ICOCA v Japonsku. Tieto zmeny v redukcii fyzických 

bankoviek sa môžu ďalej znásobiť, ak banky zdokonalia bankomaty a nimi sprostredkovávané 

služby. Konečný dôsledok tejto fázy bude teda spočívať v tom, že pre bežné operácie nebude 

potrebná fyzická interakcia s bankou. 

 

Po tretej fáze nastane zmena vo vnímaní bežného účtu, a je to moment, keď prijímať depozitá 

od klientov budú môcť v blízkej dobe aj inštitúcie bez plnej bankovej licencie (čo môžeme  

sledovať aktuálne v USA – ku príkladu spoločnosť Simple.com). Vo štvrtej fáze teda 
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prichádza na rad otázka, kto sa môže stať bankou. Keď banky stratia tento monopol a ľudia 

začnú dôverovať nebankovým inštitúciám, ktoré im začnú ponúkať produkty ekvivalentné 

bežným účtom, finančným inštitúciám sa obmedzia poskytované služby hlavne na špeciálne 

bankové produkty a transakcie. Z vyššie uvedeného teda plynie, že banky sa v najbližšej dobe 

musia sústrediť nato, aby nestratili schopnosť byť hlavnou platobnou platformou,  

či integrovať rôzne služby a posilňovať partnerstvá. 

Ak firma, či v tomto prípade banka svojím zákazníkom neprináša inovácie rovnakým tempom 

akým je naša spoločnosť schopná tieto technológie masovo používať, vystavuje sa riziku 

straty klientov. Zákazníci potom volia produkty tretích strán, ktoré správne zareagovali  

na tento vývoj. Vo vysoko regulovanom odvetví v akom sa banky nachádzajú to môže byť 

zložité, no finančná inštitúcia, ktorá chce v tejto dobe reagovať na nové technologické 

a inovačné požiadavky zo strany klienta, sa s týmto musí vysporiadať. Inak sa značne začnú 

prejavovať výhody firiem z iných nebankových spoločností (PayPal, Apple, Google), ktoré 

nie sú takto regulované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr 2.3:  Fázy behaviorálnej zmeny obyvateľstva pri adopcii novej technológie (Zdroj: 

autor a Sebastian Gard) 

 

Ak sa v blízkej budúcnosti začnú masovo využívať klubové karty, elektronické cestovné 

karty, nákupy cez riešenia spoločností Facebook či Apple, prestane existovať rozdiel medzi 

tým, či máme peniaze uložené na účtoch a kartách od týchto spločností, alebo na bežnom účte 

v banke. Vo Veľkej Británii ši ázijských krajinách je už možné sledovať snahy regulátorov 

vytvárať nové subsystémy pre správu, transakcie a obchody s e-peniazmi. V roku 2011 bolo 

40 miliárd dolárov uložených mimo bankové inštitúcie a ďalších 200 miliárd v predplatených 

kartách, čo znamenalo pre banky straty v podobe 12 miliárd dolárov - plynúce z ušlých 

mesačných poplatkov či poplatkov za prečerpanie prostriedkov (King, 2012) 
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Na záver chcem uviesť, že banky majú veľkú výhodu oproti konkurenčným nebankovým 

inštitúciám v tom, že zákazník doteraz považoval banku za bezpečné miesto pre uloženie fin. 

prostriedkov, dostal sa k prostriedkom kedykoľvek a prípadne mohol prevádzať transakcie 

i keď sa nachádzal v debete  a mohol dostať rady od finančných poradcov. Či aj naďalej tieto 

tvrdenia platia sa budem pokúšať zistiť vo svojej praktickej časti práce. Rovnako to, aký 

potenciál a dôveru v ČR by mali alternatívne koncepty a technológie ponúkane 

konkurenčnými firmami na finančnom trhu. 

V rámci mojej práce som si na základe Reogersovho „Diffusion of Innovations Theory“ 

modelu (obr.2.4) zvolil za cieľovú skupinu študentov, teda mladých ľudí vo veku 18 – 30 

rokov, ktorí sú považovaní za „inovátorov“ či „early adopters“. Podľa tejto teórie sú to práve 

oni, kto má mať záujem o nové technológie a zároveň majú dostatočnú technickú zdatnosť  

a vedomosti.  

 

            Obr. 2.4: Krivka adopcie technológii (Zdroj: Rogers, 1962) 

 

2.3.2. Generačné rozdiely 

V nasledujúcich odstavcoch by som chcel uviesť prehľad teoretických poznatkov 

k problematike generačných rozdielov a uviesť dôvody, prečo sa k tejto problematike 

vyjadrujem v súvislosti s bankami.   

Ako som už uvádzal vyššie, banky boli nútené v poslednom desaťročí hľadať nové možnosti 

zisku (revenue streams), vytvárať nové business modely a technologické inovácie. Firma 

Delloite (2009) považuje za katalyzátorov tejto zmeny práve ľudí vo veku 18-30 rokov, ktorí 

sú obecne pomenovávaní ako Generácia Y. Podľa výskumov spoločnosti Javelin (2011) bude 

do roku 2015 táto generácia produkovať tržby v rozsahu 2,45 miliárd USD a do roku 2018 ich 

príjem prekročí hranicu 3,4 miliardy USD ročne, čo znamená prekročenie platovej hranice 
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generácie X. Od predchádzajúcej sa súčasná generácia odlišuje v potrebách či prístupe 

k správe financií, a preto by banka mala rozumieť a nasmerovať svoje budúce stratégie 

smerom k meniacemu sa prostrediu a novým konceptom bankovníctva. Obecne sa môžu 

návyky generácie Y označiť ako „plať teraz, šetri neskôr“ a týmto sa asi najväčšou mierou 

odlišujú od ich rodičov. Je tiež nutné zdôrazniť, že naprieč krajinami je veková hranica tej či 

onej generácie odlišná, v súvislosti s charakteristikami uvedenými na obr. 2.5. 

 

 

Obr. 2.5: Rozdelenie generácií (Zdroj: autor a Grail Research) 

 

Demografmi označovaní ako „Millennials, Generation WWW, digital generation, echo-

boomers“,  no najčastejší a najprekladanejší výraz pre skupinu ľudí narodených medzi rokmi 

1977-1995 je Generácia Y (Foscht et al. 2009; Heaney, 2007, Tulgan a Martin, 2001). 

V tomto odstavci detailnejšie popíšem výsledky výskumov zameraných práve na súčasnú 

generáciu. Sú považovaní za ľudí, ktorí dokážu využívať dostupné zdroje, aby zvýšili svoju 

informovanosť, či už pred samotným nákupom alebo uložením finančných prostriedkov do 

finančnej inštitúcie. K tomuto účelu využívajú Internet, Sociálne siete, recenzie, diskusné fóra 

či špecializované webstránky porovnávajúce ceny a kvalitu produktov a služieb. Rovnako 

očakávajú, že služby ktoré využívajú u finančných inštitúcií budú prebiehať bez meškania 

a ohrozenia bezpečnosti. Veľkú mieru nevenujú práve svojmu súkromiu a pocit patriť ku 

komunitám znamenal to, prečo SNS typu Twitter, Facebook zažili za posledných 10 rokov 

nárast užívateľov. Pri dennodenných úkonoch očakávajú „multitasking“, čo znamená, že je 

normálne robiť viacero vecí súčasne, a rovnako očakávajú, že poskytovateľ služby je buďto 

v podobe mobilnej aplikácie, či inak prístupný z internetu. Z iného pohľadu môžeme túto 

generáciu tiež označiť ako Zákazníka 3.0, ktorý očakáva, že služby sa prispôsobujú jeho 

požiadavkám a nie naopak 

Táto generácia hľadá vyvážený spôsob pracovného a súkromného života, hľadá v práci 

zábavu a odmieta vykonávať činnosti pri ktorých sa tzv. stráca čas. Ako dodatok k vyššie 
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uvedenému Price a Kumar (2010) pridávajú, že ľudia patriaci do tejto generácie nie sú lojálny 

k značkám a len dočasne sa dokážu nadchnúť tou, ktorá dokáže správne zmobilizovať svoje 

marketingové nástroje. Súčasné technológie považuje generácia Y za súčasť ich sveta, či ako 

prirodzenú možnosť zjednodušiť komunikáciu, obchod, či ako prostriedok k nájdeniu 

kvalitnej informácie. Ich preferencie sú na strane krátkych textových správ (WhatsApp, SMS, 

Facebook) než na strane emailu. Služby využívajú multitaskingovo a technológia je pre nich 

synonymom rýchlosti a kustomizovateľnosti. Mobilné prístroje sú médiom, vďaka ktorému sa 

môžu odlišovať, či vyjadriť svoju individualitu. 

Josefowicz (2003) uvádza, že generácia súčasných univerzitných študentov a absolventov, 

ktorí sa uplatňujú na trhu práce je veľmi vzácna pre investičné firmy a ako dôvody uvádza 

možnosť ľahko zaujať či využitie ich skrytého potenciálu. Crossman (2010) navyše 

zverejňuje štatistiku v ktorej sa viac ako tretina opýtaných (gen.Y) vyjadrila v zmysle, že by 

ocenila pomoc pri správe ich financií. Howcroft et al (2002) medzi hlavné hodnoty tejto 

generácie v postoji k finančným službám vymenúva: pohodlnosť, časovú úsporu, 

a v porovnaní so staršou klientelou pre nich nie je dôležitý osobný kontakt so zamestnancom 

pobočky. 

 

2.4. Prehľad technologických inovácií  

V tejto časti práce sa budem venovať samotným technologickým riešeniam v oblasti 

bankovníctva. Predtým, než začnem s predstavením konkrétnych riešení, chcem stručne 

popísať dva technologické míľniky, vďaka ktorým sa služby bánk mohli vyvinúť až do 

dnešnej podoby. 

Jedným z kľúčových prostriedkov technologickej inovácie v bankovníctve bolo zavedenie 

štandardu EFTS (Electronic funds transfer system), čo v preklade znamená „systém pre 

elektronickú transakciu prostriedkov“. Tento systém bol predstavený v roku 1970 a otvoril 

zákazníkovi prístup k službám ako: debetné platobné karty, bankomaty a umožnil samotné 

platby cez terminál. Znamenalo to kompletnú transformáciu business modelu bank. EFTS je 

jedna z foriem EDI (Electronic data interchange), teda v preklade „elektronická výmena dát“, 

no je určený pre prevody prostriedkov medzi finančnými organizáciami. Táto inovácia 

priniesla úspory v podobe nižších nákladov, kratšieho času a vyššej účinnosti v porovnaní s 

tradičnými transakciami. Arcari, et al. (2004) vyčleňuje čo všetko spadá pod EFT systém: 

prevody peňazí, bankomaty, POS terminály, pre-autorizované/debetné platby, B2B platby, 

platby autorizované mobilným zariadením.  
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Na prahu 21. storočia zasiahla bankovníctvo ďalšia technologická novinka, ktorá bankám 

umožnila poskytovať klientovi informácie o stave účtu, platiť faktúry, či si vzájomne zasielať 

finančné prostriedky. Internetové bankovníctvo je definované ako „spôsob vykonania 

peňažnej transakcie cez webové prostredie s použitím akejkoľvek dostupnej IT technológie“ 

(di Stasio, 2013. s7). Pre zákazníka bol tento distribučný kanál prínosný v tom, že mu umožnil 

komfortne pristupovať k správe svojho účtu, a práve jednoduchosť bola identifikovaná ako 

kľúčový úspech Internet bankingu (di Stasio, 2013). Z hľadiska banky hral dôležitú úlohu 

fakt, že implementáciou Internet bankingu sa zredukovali náklady v podobe pobočiek, a tento 

distribučný kanál im priniesol nové možnosti ako získať zákazníka, a tiež ako si ho následne 

udržať (CRM-systémy).  

Na druhej strane, s nástupom internetu sa zvýšilo bezpečnostné riziko, čo mohlo odradiť istú 

časť verejnosti od toho, aby si v danej inštitúcii založili účet. Taktiež pre istú skupinu ľudí 

internetové bankovníctvo nemusí predstavovať rovnakú platformu ako pre nich znamená 

pobočka - pre zadanie sťažnosti, hľadanie riešenia a rady. 

Od zavedenia Internetového bankovníctva sa jednotlivé inštitúcie snažia rôznymi spôsobmi 

zvýšiť záujem klientov: zjednodušením užívateľského rozhrania, 24h/7d dostupnosť help 

centra či linky technickej podpory, zaistenie obrany voči útokom na financie klienta. 

 

2.4.1. Inovácie klasických distribučných kanálov bánk: 

 

a) Riešenia zefektívňujúce procesy na pobočke  

 

Digitálny podpis, digitálne skenovanie dokladov 

Ďalší príklad spočíva v technológii zvýšenia bezpečnosti a rýchlosti obsluhy zákazníkov. 

Jedná sa o technológiu „PosAm bSign“, ktorá je zameraná na „spracovanie digitálneho podpi-

su a automatizáciu spracovania dokladov. Klient pritom manipuluje so svojím účtom veľmi 

podobne ako doteraz, teda overí svoju totožnosť predložením dokladu a manipuláciu s účtom 

potvrdí svojím podpisom“ (Itnews, 2011). 

Ľudský faktor je teda v tomto procese  doplnený o počítačové spracovanie. Zamestnanec 

banky musí  porovnať oba podpisy ako aj skontrolovať predložené doklady, ktoré následne 

naskenuje prostredníctvom nato určeného zariadenia (obr.2.6). Naskenovaný doklad je ďalej 

porovnaný s evidenciou odcudzených a neplatných dokladov a ak je všetko v poriadku, 

načítajú sa údaje o klientovi automaticky do systému pomocou software pre rozpoznanie 

textu.  
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Obr. 2.6: Príklad nových biometrických technológii pre uloženie a analýzu digitálneho podpisu klienta 

(Zdroj: Tatrabanka) 

Technológia, ktorá je v tomto riešení dôležitejšia je tá, ktorá sa stará o rozpoznanie samotného 

podpisu. Parametre, ktoré dokáže rozpoznať sú: rýchlosť jednotlivých etáp podpisu, sklon pe-

ra, sila prítlaku a ďalšie 4 charakteristiky.  Klient je vyzvaný zadať niekoľko po sebe 

nadväzujúcich podpisov, ktoré sú v reálnom čase uložené a automaticky analyzované. 

V prípade veľkej odlišnosti je klient vyzvaný zadať opravný podpis. Podpisy, ktoré boli 

vyhodnotené ako chybné sa tiež zaznamenávajú, aby software mohol sledovať priebežné 

zmeny v rukopise. Sotfware taktiež umožňuje pripojenie tabletu, a tak sa banke ponúka 

možnosť digitalizovať napríklad zmluvy či inú dokumentáciu, ktorú predtým evidovala 

v tlačenej podobe. (Itnews, 2011) 

 

Digitálny Kiosk 

Spoločnosť Huawei, predstavila na českom trhu inteligentné viacúčelové samoobslužné 

zariadenie Huawei eSpace Virtual Teller Machine (VTM), ktoré dokáže nahradiť celú 

bankovú pobočku s neporovnateľne nižšími nákladmi (obr.2.7). Tento samoobslužný kiosk 

dokáže sprostredkovať napríklad videohovor s bankovým poradcom, ponúka možnosť 

uzatvorenia zmluvy vrátane elektronického a fyzického podpísania alebo vďaka špeciálnej 

tlačiarni aj okamžité vystavenie platobnej karty.  

Prvé samoobslužné virtuálne pobočky už úspešne fungujú v Číne a ďalších východoázijských 

krajinách a v blízkej dobe by sa mali dostať aj na európsky trh. Huawei chce ponúknuť 

samoobslužné zariadenie bankám aj veľkým nebankovým spoločnostiam (distribútori plynu a 

energie, telekomunikační operátori), ktoré by ich mohli vymeniť za aktuálne distribučné 

miesta. 

 

http://static.itnews.sk/a501/image/file/2/0038/gO3e.posambsign_hwvybava_jpg.jpg
http://static.itnews.sk/a501/image/file/2/0038/tSYO.posambsign_ipad2_jpg.jpg
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Obr. 2.7: Huawei eSpace Virtual Teller Machine (Zdroj:Huawei ) 

Konvergencia telekomunikačných a finančných služieb teda takto postupuje o ďalší krok, tým 

že implemetuje biometriu, videokonferencie a moderné tlačiarenské technológie. Súčasťou 

riešenia VTM sú nasledujúce technológie:  

Videotechnológia - ponúkne komunikáciu s bankovým poradcom. Súčasné širokopásmové 

technológie umožňujú komunikáciu v reálnom čase a HD  kvalite. Tiež je umožené kiosk 

neustále monitorovať a zaistiť potrebnú bezpečnosť, ktorá je niekoľonásobne vyššia v 

porovnaní s klasickým bankomatom. Prístroj zaregistruje a automaticky rieši konflikt 

v kiosku (pokus o zničenie kamery a ďalšie rizikové situácie). 

 Biometria - biometrické technológie sa používajú pre autentizáciu užívateľa. Zariadenie 

eSpace VTM od spoločnosti Huawei používa identifikáciu žil v dlani. Príslušný "odtlačok" je 

pre každého unikátny, nemení sa s vekom a je nemožné ho sfalšovať. Snímanie prebieha cez   

infračervené skenovanie je teda rýchle, bezkontaktné a teda aj hygienické.  

Technológia elektronického podpisu - v rámci služieb kiosku môže klient uzatvárať nové 

zmluvy, ktoré je možné podpísať aj elektronicky - prostredníctvom pera a dotykového 

displeja. Pre ochranu dôverných informácií  sú implementované šifrovacie technológie.  

Pokročilá tlač - tlačiť je možné nielen zmluvy či sprievodné materiály, ale zariadenie 

umožňuje klientovi na počkanie vytvoriť aj platobnú kartu (Huawei, 2013). 
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b) Riešenia pre call-centrum a telebanking 

 

Video-komunikácia 

Osobný rozhovor je pri dôležitých témach najlepšia forma komunikácie. Obidve strany vedia 

okamžite reagovať na diskusiu. Prvá verejne dostupná chat služba vznikla už v roku 1980. 

Jedným z  riešení je inštalácia špeciálneho software doporučeného bankou a následná 

bezplatná komunikácia v dohodnutom termíne a čase s povolaným finančným odborníkom. 

Pri video hovore by banka mala umožniť vidieť obraz poradcu, no možnosť obmedziť 

zdieľanie kamery zákazníka. Naviac môže byť umožnené zdieľať zákazníkovi pracovnú 

plochu a názorne takto prenášať reálne grafické výstupy. Pri úvodnej implementácii produktu 

sa odporúča odmeňovať zákazníkov, ktorý takúto službu využili - zľavou alebo inou 

nebankovou službou.  

 

Hlasová biometria 

Na obrázku 2.8 uvádzam produkty, ktoré je aktuálne možné si uzatvoriť či zmeniť zavolaním 

na helpdesk banky.  V čase mobilných telefónov je výhodou telefonického kontaktného centra 

s technológiou biometrie je možnosť vyriešiť veci „v pohybe“ – bez hesiel a kódov. Hlasová 

biometria je inovatívne riešenie, ktoré porovnáva pre každého človeka jedinečné 

charakteristiky jeho hlasu, a preto poskytuje klientovi pri overení vyššiu formu ochrany a pre 

banku vyššiu presnosť pri identifikácii klienta. Klient je identifikovaný počas bežnej 

spontánnej konverzácie s pracovníkom kontaktného centra. Hlasová vzorka sa vytvára zo 

zvukovej stopy hlasu klienta, ktorá vzniká počas telefonátu. Tento záznam systém spracuje do 

matematického záznamu, ktorý uloží do databázy. Pri ďalšom telefonáte je hlas klienta 

overený podľa vytvorenej hlasovej vzorky. V prípade, že sa klient nachádza v hlučnom 

prostredí, resp. má zmenený hlas napr. z dôvodu choroby, klient je overený štandardne cez 

heslo či podobný vopred dohodnutý spôsob. (Tatrabanka 2013).   

 

        Obr. 2.8: Jednotlivé typy produktov ktoré sú aktuálne dostupné pre správu pomocou hlasovej 

biometrie (Zdroj: Tatrabanka) 
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2.4.2. Inovácie nových distribučných kanálov bánk 

 

a) Služby nad rámec Internetového bankovníctva 

 

Homebanking bol spôsob správy financií obľúbený hlavne na konci 90. rokov minulého 

storočia, kedy internetové bankovníctvo nebolo tak rozšírené ako dnes a bola k nemu veľká 

nedôvera. Postupom času bol homebanking takmer úplne vytlačený a nahradený internetovým 

bankovníctvom. Homebanking dnes zostáva doménou zvlášť firemných klientov.  

Jednou z prvých bánk v celosvetovom merítku, ktorá poskytla inovatívnu zmenu služieb 

internetového bankovníctva bola poľská BRE banka a takto sa priblížila definiícii tzv. 

neobank. Banka má za sebou kompletný re-design služieb, ktorý trval 14 mesiacov a medzi 

hlavných partnerov patria spoločnosti Artegence, Meniga a Intercon Systems. Služby ktoré by 

mohli slúžiť ako vzor iným bankám je rozšírenie internetového bankovníctva o: 

 Real-time marketing (geolokácia klienta) 

 Sociálne média (zľavová aplikácia na Facebooku, gamifikácia) 

 Finančný asistent  

 Vedenie firemného účtovníctva 

 

b) Mobile banking - Mobilná peňaženka 

 

Definovať mobilnú peňaženku je možné ako funkcionalitu, ktorá na mobilnom zariadení 

umožňuje bezpečne manipulovať a byť v interakcii s digitálnymi platbami. Malo by sa jednať 

o otvorenú platformu, nie len o systém limitovaný pre obmedzené partnerstvo. Z toho vyplýva 

že by malo byť na užívateľovi, do akej miery sa rozhodne používať ponúkané služby, ktoré 

môžu byť v rámci mobilnej peňaženky v rozsahu od emailu, kalendára, až po finančného 

asistenta, či platformu pre zasielanie platieb. Každá organizácia by ale mala byť schopná 

ponúknuť služby pod svojou značkou. 

 

Obsah mobilnej peňaženky môže byť tvorený: 

 

 Finančnými službami 

 aplikácie mobilného bankovníctva 

 možnosti pre finančné transakcie (zaslanie peňazí a ich príjem, platba faktúry, 

investície na burzách) 

 platobné, predplatené karty od ostatných spoločností 
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Commerce

Fixné 
pripojenie

Online 
banking

Online platby

Mobilné 
pripojenie

Mobilné 
platby

Vzdialené 
platby

Bezkontaktné 
platby

Mobilný 
banking

 bezkontaktné platby  

 vzdialené platby 

 možnosť prístupu k účtom poskytnutých viacerými spoločnosťami 

 

Identifikačnými službami 

 digitálna identifikácia štátnych dokladov a ostatných organizácií 

 digitálny podpis 

 kontrola prístupu 

 autentifikácia 

 členské karty, palubné lístky, vodičské preukazy 

 

M-commerce službami 

 kupóny a zľavové ponuky 

 lístky do kina a cestovné lístky 

 účtenky 

 reklama, upozornenia 

 lokalizačné služby 

 

 

2.4.3. Inovácie platieb 

V tejto podkapitole sa budem venovať jednotlivým mobilným platbám zobrazeným na obr. 

2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 2.9: Rozdelenie aktuálne využívaných spôsobov platieb (Zdroj:autor) 
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a) Platobné terminály 

 

V posledných mesiacoch bolo možné sledovať evidentný nárast v nahrádzaní POS terminálu 

alternatívnymi PCI-compliant variantami, ktoré sú schopné sprostredkovať platbu cez NFC 

zariadenie, či bezkontaktnú kartu. Je za tým snaha spoločností MasterCard a Visa zachovať si 

vedúcu pozíciu ako poskytovateľa platobnej brány pre väčšinu obchodníkov v krajine. Keď sa 

pozrieme ďalej na západ, či východ od Českej republiky, nachádzame nekonečné možnosti 

ako napríklad: premeniť smartphone či tablet na čítačku kariet a zároveň správcu financií 

kamennej predajne. Hlavným konkurentom pre tradičný POS terminál (lacnejším, užívateľsky 

jednoduchším) sú spoločnosti Square a PayPal. Je veľmi ťažké predpovedať kto získa 

prvenstvo v tejto oblasti, no jedno môže byť vyslovené s istotou: zmizlo veľké množstvo 

bariér, ktorým spoločnosti museli v minulosti čeliť. V 70. a 80. rokoch, keď sa v USA 

rozrastali služby spoločností Visa a Mastercard, bolo nutné vybudovať celú infraštruktúru 

a sieť pre spracovanie platby kartou.  

V neskorších 80. a na začiatku 90. rokov sa začala objavovať možnosť zosnímania karty cez 

elektronické zariadenie a nakoniec v roku 1988 spoločnosť Mastercard odkúpila firmu Cirrus, 

ktorá v tom čase vlastnila najväčšiu sieť bankomatov v USA.  Aby som sa dostal k pointe, v 

tej dobe boli spoločnosti nútené uzatvárať partnerstvá s bankami, a pretože náklady spojené 

s udržovaním prevádzky zabezpečených systémov boli vysoké, nebol priestor na vznik 

konkurencie. Hlavnými hráčmi boli Diners Club, Visa, MasterCard, American Express, 

Discover, China Union Pay. Keď sa presunieme naspäť do 21. storočia, kde má zákazník 

k dispozícií mobilné zariadenie, otvára sa priestor pre mnoho nových platobných modelov. 

Tieto už nepotrebujú spolupracovať s bývalými veľkými menami v tomto biznise, ani 

využívať vybudované infraštruktúry, a už vonkoncom nie vydávať platobné karty. Neexistujú 

teda skoro žiadne prekážky pre vytvorenie virtuálnej peňaženky založenej na IP-

technológiách.   

Na druhej strane by pre obe spoločnosti vydávajúce platobné karty a banky mali potešujúco 

vyznieť výsledky prieskumov, a to že Česká republika a obecne krajiny strednej Európy sú 

považované za „early adopters“ (skorých užívateľov) technológie bezkontaktnej platby 

kartou. Pokým súboj o mobilnú peňaženku medzi gigantmi ako sú firmy Google, Apple, T-

Mobile nebude v poskytnutom riešení jednoduchší než priloženie plastovej karty k čítačke, 

banky sa nebudú musieť báť o ušlý zisk z transakcií prevedených cez aktuálne terminály. 

Súčasní lídri na poli finančných transakcií musia veľmi pozorne sledovať vývoj a situáciu aby 
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mobilná peňaženka, či iná vyvinutá mobilná služba neposkytovala užívateľovi vyššiu 

bezpečnosť a pohodlnosť pri platení. (King, 2012) 

 

b) Mobilné platby 

 

Pod pojmom „mobilné platby“ sa rozumie použitie alternatívnych metód pred platením 

tradičnými spôsobmi - kreditné karty, šeky, peniaze.  V súčasnej dobe sú tieto platby 

rozšírené a účinné hlavne vo formách, ktoré sprostredkúvajú mikro-platby. 

Existuje niekoľko základných modelov mobilných platieb: 

 

 Platba založená na SMS transakcii 

 Priame mobilné vyúčtovanie platby (direct billing) 

 Platby v aplikáciách (inApp payments) 

 Peer-to-Peer platby (P2P) 

 Platby v rámci mobilného obchodovania a webových služieb 

 Platby virtuálnou menou 

 Bezkontaktné platby 

 

Jedna z prvých zmienok o mobilnej platbe je datovaná do 90. rokov 20. storočia. Konkrétne 

sa jednalo o možnosť zakúpenia si nápoja z automatu v Helsinkách v roku 1997. Dá sa 

konštatovať, že škandinávske krajiny boli v tomto smere novátormi a platby v tej dobe 

prebiehali prostredníctvom štandardu WAP. V súčasnej dobe môžeme za hybnú silu v tejto 

oblasti považovať ázijské krajiny ako Kórea, Japonsko či Čína, a to najmä vďaka vysokému 

percentu pokrytia LTE či inou technológiou sprostredkovania mobilného internetu. Je 

predpovedané, že 500 miliónov až 1 miliarda obyvateľov v Číne, bude mať do roku 2015 

prístup k finančným službám cez mobilné zariadenie. Jednou z technológii, ktorej vzostup sa 

v najbližšej dobe predpokladá, je tiež technológia mobilných P2P platieb, o ktorých sa 

zmienim neskôr. (King,2012) 

 

Scan faktúry - QR platby 

Vďaka tomuto riešeniu je možné uhrádzať faktúry zosnímaním QR kódu pomocou mobilného 

telefónu. Odpadá teda zadávanie príkazov do internet bankingu prostredníctvom klávesnice, 

či státie v rade s poštovou poukážkou. Vystavovateľ faktúry zakóduje platobný príkaz a 

ďalšie potrebné údaje do vygenerovaného QR kódu (obr.2.10). Takto rozšírený dokument s 
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umiestneným QR kódom odošle prijímateľovi v štandardnej tlačenej forme či elektronicky vo 

formáte PDF. Na nasledujúcom obrázku uvádzam popis QR kódu podľa štandardov ČBA. 

(Zive 2013) 

 

Element Popis Rozmer, parametre 

QR kód Vygenerovaný kód obsahujúci údaje k 

platbe 

Obrázok vygenerovaný podľa štandardov 

ČBA 

„Bodka“ QR 

kódu 

Najmenší element, z ktorého sa skladá 

QR kód 

Veľkosť bodky určuje ostatné parametre; 

rozmer bodky = 1B 

Tichá zóna Prázdna oblasť okolo QR kódu 4B 

Ohraničenie 

kódu 

Čiara okolo vonkajšieho okraja Tichej 

zóny 

Tenká čierna čiara – 1,5pt 

Označenie QR 

kódu 

Text „QR platba“ označujúca účel QR 

kódu 

Arial Bold, 16B x 4B, text “QR platba” je 

vertikálne zarovnaná s hranou ohraničenia a 

horizontálne s hranu QR kódu 

Medzera 

označenia 

Priestor na stranách medzi „Označením 

QR kódu“ a koncom „Ohraničenia QR 

kódu“ 

2B 

Obr. 2.10: QR Platba (Zdroj:qrplatba.cz) 

 

Mobilné P2P platby 

P2P platba je nová služba umožňujúca platiť jednoduchým pripojením aplikácie k bankovému 

účtu alebo k platobnej karte. Služba umožňí klientom bezpečne platiť a kedykoľvek posielať 

peniaze z mobilného telefónu. Lokálne riešenie pre Českú republiku sa nazýva Mobito, ktoré 

vyvíja spoločnosť MOPET CZ.  Za Mobitom pôvodne stáli všetci traja mobilní operátori 

a štyri veľké banky. V decembri 2013 však väčšina akcionárov previedla svoje podiely na 

Českou Spořitelnu, ktorá sa stala majoritným vlastníkom tejto služby. Založenie spoločnosti 

MOPET CZ bolo iniciované v roku 2010, v máji 2012 spoločnosť dostala povolenie k 
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činnosti od Českej národnej banky a získala štatút inštitúcie elektronických peňazí. (Mobito, 

2014). Nieje jednoduché predpovedať úspech tejto platformy, no aktuálne sa banky vydávajú 

skôr vlastnou cestou vývoja, čo nijak nezvyšuje šance tejto spoločnosti. Iné snahy v oblasti 

P2P neboli v dobe písania tejto práce zaznamenané.  

 

c) Bezkontaktné platby 

 

NFC technológia  

Je technológia určená pre bezdrôtový prenos dát na krátke vzdialenosti (do 5 cm). Na rozdiel 

od technológií Bluetooth či Wi-Fi komunikácia neprebieha prostredníctvom rádiového 

vysielania, ale dáta sú prenášane na základe elektromagnetickej indukcie. Tým je 

minimalizované riziko odpočúvaniu (odchytenia dát) danej komunikácie a uvedená 

technológia je vhodná na bezpečný a rýchly bezdrôtový prenos dát medzi dvoma 

zariadeniami. Relatívna bezpečnosť a jednoduchosť prenosu dát robí z NFC jednoznačne 

jednu z prenosových technológií budúcnosti.  

Vo veľmi blízkej budúcnosti sa náš mobilný telefón môže štát súčasne elektronickým kľúčom 

od nášho domova, vchodovou kartou do zamestnania či našou platobnou kartou. Môže 

nahradiť predplatenú kartu na verejnú dopravu alebo do fitness centra, ale aj vernostné karty.  

Možností využitia je veľa a to, ako rýchlo budú dostupné pre koncového spotrebiteľa, záleží 

od schopnosti subjektov štandardizovať technológie.  

Jasne dané národné štandardy by výrazne zjednodušili firmám a ďalším organizáciám 

možnosť vstúpiť do celého systému a ponúknuť zákazníkovi vlastné NFC riešenia. O 

štandardizáciu v ČR sa snaží spoločný projekt troch operátorov „Czech Wallet“, ktorý má 

zjednotiť do jednej platformy nielen NFC platby telefónom, ale aj ukladanie vernostných či 

dopravných bezkontaktných kariet a ich následné používanie vďaka NFC v mobile. Asociácia 

Poskytovateľov Mobilných služieb (APMS) pôsobí na českom trhu od roku 2003. 

Zakladajúcimi a riadnymi členmi APMS sú prevádzkovatelia verejných mobilných 

telekomunikačných sietí :Telefónica O2 Czech Republic, a.s, T-Mobile Czech Republic, a.s a 

Vodafone Czech Republic a.s. 

 

To, že smartphone podporuje NFC technológiu, ešte automaticky neznamená aj možnosť 

platiť bezkontaktne. Na jednoduché služby typu: posielanie fotiek dotykom, párovanie 

bezdrôtových headsetov, čítanie tagov alebo pripojenie NFC klávesnice nie je potrebná žiadna 

úroveň zabezpečenia, no v prípade mobilných platieb je tomu inak.  
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Táto identifikácia sa nazýva „secure element“. Je  to nezávislý čip, ktorý stojí medzi NFC 

čipom (obsluhujúcim hardvér) a samotnou infraštruktúrou telefónu.  Vo svojej podstate ide o 

zabezpečené úložisko dát, ku ktorému sa bez správneho hesla nikto nedostane a komunikácia 

s ním je šifrovaná. Do secure elementu sa ukladajú všetky zabezpečené dáta, či už ide o 

platobné karty, vernostné karty, ID karty alebo lístky pre MHD.  

V secure elemente je možné vytvoriť virtuálne obálky, do ktorých sa dajú umiestňovať 

jednotlivé aplikácie. Takto je ošetrené napríklad to, že pri kontrole lístku v MHD sa daný 

človek nemôže napríklad dostať k informáciám o platobnej karte. 

Foriem secure elementu je niekoľko:  

• SIM karta „secure element“ je generácia SIM karty, na ktorú sa ukladajú samotné dáta. 

Toto riešenie je momentálne najpoužívanejšou formou, veľkou nevýhodou pre banky je 

však to, že SIM kartu vydáva operátor a prístup do secure elementu si riadi práve on.  

• Integrovaný secure element priamo v telefóne - toto je druhá varianta, kedy už k secure 

elementu môže mať prístup takmer ktokoľvek. Zabezpečený čip je priamo v telefóne 

• Externý secure element - toto riešenie sa v podstate nepoužíva. Secure element by 

potom bol napríklad vo forme špeciálnej microSD karty. 

 

Bezkontaktné platobné nálepky 

Sú vydávané klientom ako alternatíva k bezkontaktným platobným kartám a sú vhodné 

predovšetkým pre drobné nákupy.  

 

Výhody platobných nálepiek:  

• rýchle a pohodlné bezkontaktné platby  

• menšie rozmery  

• ľubovoľné umiestnenie napríklad na mobilný telefón, kľúčenku alebo iný predmet, 

ktorý sú ľudia zvyknutí nosiť pri sebe  

• k platbe stačí len priložiť nálepku k bezkontaktnému terminálu. Do 500 korún nie je 

potrebné zadávať PIN  

 

Nevýhody:  

• platiť s bezkontaktnou nálepkou je možné len tam, kde je bezkontaktný terminál  

• nemožno s ňou vyberať z bankomatov  

• obmedzenie niektorých funkcionalít oproti štandardným platobným kartám 
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Zaradením bezkontaktných platobných nálepiek do svojich ponúk poskytujú banky svojim 

klientom väčší užívateľský komfort pri platbách, ale pre klientov sa nejedná o tak prevratnú  

zmenu v spôsobe platenia kartou, ako to bolo v prípade zavedenia bezkontaktných platobných 

kariet. 

 

d) Platby virtuálnou menou 

Veľký priestor pre virtuálne meny vznikol hlavne v oblasti online hier, kde rôzne druhy mien 

slúžia na nákup predmetov, avatarov či iných vylepšení a funkcií v tejto forme zábavy. 

V súčasnej dobe by som chcel poukázať na ďalší fenomén virtuálnych mien a to prípad 

Bitcoinu a online mien ako napríklad QQ Coin. Problém s virtuálnymi menami nastáva 

hlavne u zdanenia. Napríklad v prípade, keď človek získa časť svojej výplaty v Bitcoin mene 

alebo sa mu podarí vyprodukovať obchodovaním zisk v tejto mene. Veľký rozruch bol 

v minulosti spôsobený aj ďalšou virtuálnou menou „QQ coin“, kde samotná čínska centrálna 

banka vyjadrila znepokojenie a ohrozenie pozície yuanu a tak zaviedla mechanizmy 

kapitálovej kontroly tejto virtuálnej meny. 

 

Bitcoin je digitálna mena, ktorú v roku 2009 vytvoril vývojár Satoshi Nakamoto. Táto mena 

umožňuje vykonávať rýchle prevody na internete za minimálne poplatky a anonymne. 

Funguje na princípe peer-to-peer. Služba funguje ako distribuovaná sieť, kde sa transakcie 

šíria medzi aplikáciami nainštalovanými na počítačoch daných užívateľov. Na používanie 

služby stačí internetové pripojenie. Peniaze na bitcoiny sa dajú zmeniť v špeciálnych 

zmenárňach. Momentálne je poplatok pre obchodníka za Bitcoin transakciu 0,99% z danej 

sumy, Square a PayPal účtuje 2,75% a za platbu kartou je momentálne priemerný poplatok 

2,7%. Bitcoiny sa tiež dajú vymieňať najčastejšie za americký dolár  (King, 2012). V Českej 

republike sa dokonca objavujú prvé predajne v ktorých akceptujú platbu touto menou a 

tiež prvé bankomaty (obr2.11).  

 

Európska legislatíva, vrátane českého právneho poriadku, neupravuje a nevymedzuje 

činnosti súvisiace s virtuálnou menou. Takáto činnosť nie je regulovaná a dohliadaná 

ČNB ani Európskou centrálnou bankou. 

Podľa pravidiel platných v eurozóne, žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba 

v Slovenskej republike, nesmie vydávať žiadne iné bankovky ani žiadne mince, pričom 

neoprávnená výroba peňazí a ich uvádzanie do peňažného obehu je trestné. 
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Účasť v takejto schéme virtuálnej meny je na vlastné riziko zúčastnených strán. Výmeny 

alebo nákupy virtuálnych mien predstavujú vlastné podnikateľské riziko investorov a peniaze 

investorov nie sú ničím chránené. Na výplaty prípadných náhrad za straty spôsobené týmito 

výmenami alebo nákupmi nie je žiaden zákonný nárok. (ECB, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 2.11: Infraštruktúra bitcoin automatov a vývoj kurzu k USD (Zdroj: Coindesk.sk)  

 

2.5. Bezpečnosť bankových služieb 

Z výskumu agentúry SC&C vyplynulo, že klienti českých bánk majú značné medzery v tom 

ako bezpečne využívať bankové služby. Celkový index bezpečnosti bol len vo výške 60%., 

pričom služby internetového bankovníctva využíva čoraz väčšie percento obyvateľstva. 

Otázku bezpečnosti berie podľa výskumu vážne len 36% opýtaných. Klienti patriaci do tejto 

skupiny, ktorí denne využívajú Internet banking za jediný bezpečnostný prvok o ktorý sa 

zaujímajú, považujú zmenu PIN kódu. Téma bezpečnosti mobilného a internetového 

bankovníctva by mala byť zásadnou, pretože akýkoľvek medializovaný útok dokáže banke 

spôsobiť obrovské škody a ujmy. ČBA vo svojej správe vyjadrila celkový počet útokov 

v stovkách až tisícoch, no len minimálna časť z nich je úspešne zrealizovaných. Je to hlavne 

vďaka tomu, že väčšina bánk implementovala dvojitú či trojitú úroveň zabezpečenia a stále 

investuje do zabezpečenia svojich systémov podľa medzinárodných štandardov. (ČBA, 2014) 

Identifikácia klienta je overenie totožnosti osoby, ktorá vstupuje do internetového 

bankovníctva a banky. Identita klientov je najčastejšie overovaná pomocou SSL (Secure 

Socket Layer) certifikátu, ktorý slúži k ochrane odosielaných dát. Bez tohto certifikátu by 

skúsený hacker mohol zachytiť odoslané dáta. V Českej republike banky používajú 

nasledovné prvky zabezpečenia:  
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a) Autentizačné kalkulátory  

• S jednoduchým zobrazením automaticky vygenerovaného kódu.  

• Vyžadujúce zadanie PIN kódu a následne zobrazujúci automaticky vygenerovaný kód.  

• Vyžadujúce zadanie PIN kódu a detailných dát platby, následne sa vygeneruje kód.  

• Pracujúci s vloženou debetnou čipovou kartou, požiadavka PIN a detailných dát platby, 

následne sa vygeneruje kód.  

 

b) Autentizačná SMS zaslaná ako bežná SMS  

Po potvrdení bankovej operácie banka zašle na registrované telefóne číslo autentifikačný kód 

prostredníctvom SMS, ten sa ručne prepíše do určeného poľa v internetovom bankovníctve.  

 

c) Autentizačná SMS zaslaná ako šifrovaná SMS SIM-TOOLKIT  

Po potvrdení bankovej operácie banka zašle na registrované telefóne číslo autentifikačný kód 

prostredníctvom šifrovanej SMS, ten sa ručne prepíše do určeného poľa v internetovom 

bankovníctve. Pre prečítanie šifrovanej SMS je nutné mať SIM kartu podporujúcu takúto 

bankovú aplikáciu, SIM vyžaduje zadanie tzv. BPIN kódu.  

 

d) Podpisový certifikát  

Bankové operácie sa potvrdia podpisovým certifikátom - heslom chránený šifrovaný súbor, 

ktorý by mal byť pre zvýšenie bezpečnosti uložený na prenosnom médiu (USB, a pod.). 

 

e) Podpisový certifikát uložený na čipovej alebo optickej karte  

Bankové operácie sa potvrdia podpisovým certifikátom na čipovej alebo optickej karte. K 

potvrdeniu bankovej operácie je teda potrebná špeciálna čipová karta a čítačka čipových 

kariet. 

 

f) Podpisový certifikát uložený na USB tokene 

Bankové operácie sa potvrdia podpisovým certifikátom na špeciálnom USB tokene. K 

potvrdeniu operácie je potrebný špeciálny USB token, ktorý vo svojom úložisku bezpečne 

uchová podpisový certifikát.  
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g) TAN kódy  

Banka zašle klientovi zoznam tzv. TAN kódov. Tento kód tvorí unikátne, spravidla 6-miestne 

číslo, ktorým sa potvrdí vybraná banková operácia. Po potvrdení je TAN kód neplatný a je 

potreba nabudúce použiť iný.  

 

h) Užívateľské meno a heslo  

Po prihlásení sa do internetového bankovníctva je možné vykonávať bankové operácie bez 

nutnosti ďalšieho potvrdzovania iným bezpečnostným prvkom. 

 

Užívateľ by mal tiež dbať na zabezpečenie svojho osobného PC. Neodporúča sa pripájať do 

internetového bankovníctva pomocou počítačov v kaviarňach a iných verejných miestach, kde 

nepoznáme mieru zabezpečenia. Samozrejmosťou by mala byť pravidelne aktualizovaná 

verzia antivírusového programu, anti-spyware program a kvalitný firewall.  

Dôležitá je taktiež ochrana prístupových údajov a zvolenie silného hesla. Heslo by malo byť 

kombináciou čísel a písmen, v žiadnom prípade dátum narodenia apod. Na internete existuje 

mnoho nástrojov, ktoré umožnia overiť kvalitu hesla. 

 

Česká bankovní asociace vydala 10 zásad, ktoré by mali klienti bánk vždy dodržiavať  (ČBA, 

2014): 

1. Pravidelne aktualizovať ochranné mechanizmy svojho PC/Notebooku 

2. Obdobne ako osobný počítač či notebook ochrániť aj svoj Tablet či Smartphone 

3. Inštalovať software len z dôveryhodných a overených zdrojov 

4. Svoje prihlasovacie údaje zadávať len na overených serveroch, v dôveryhodnom 

prostredí a nijak ich nezverejňovať 

5. Starostlivo chrániť svoj PIN kód 

6. V pravidelných intervaloch meniť svoje hesla a vyhnúť sa opakovaniu v rámci hesiel 

ostatných služieb. 

7. Neotvárať emaily a prílohy od neznámych a podozrivých odosielateľov 

8. Nakupovať len u preverených a dôveryhodných online predajcov 

9. Venovať dostatočnú pozornosť upozorneniam a aktualizáciám PC a na webe banky 

10. V prípade podozrivej situácie či nefunkčnosti služby okamžite kontaktovať banku 

 

Inovujú nielen banky ale i triky hackerov sú čoraz viac sofistikovanejšie. Jedna z posledných 

„noviniek“ na poli internetovej kriminality je využitie tzv. bielych koní. Banky evidujú 
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desiatky prípadov, ktoré v princípe fungovali takto: bielym koňom sa v tomto prípade zväčša 

stáva dôverčivá osoba, ktorá sa nechala nalákať na pracovnú príležitosť (jobs.cz,..). 

Odpoveďou na inzerát je skúšobná úloha, v rámci ktorej pre posilnenie dôvery má človek 

presunúť peniaze ktoré mu boli zaslané na páchateľom zadaný zahraničný účet (Western 

Union). Komunikácia je veľmi profesionálna a ľudia, ktorí sú často v hmotnej núdzi na túto 

lesť skočia. Banky by preto mali neustále zvyšovať povedomie o podobných útokoch a na 

weboch edukovať svojich klientov. Celkovo v 40% prípadov útočník napadne klienta len 

vďaka tomu, že pristupuje k internetovému bankovníctvu prostredníctvom verejnej wi-fi siete. 

Útoky spôsobené ponechaním PC bez dozoru či mimo domov tvoria približne 15%. 

Najväčším problémom podľa ČBA je v konečnom dôsledku klient, ktorí ignoruje správy 

z banky, používa rovnaké heslo pre prihlásenie sa do rozličných služieb a nemá žiadnu 

vedomosť o zabezpečení svojho PC či smartphone. (ČBA, 2014) 

Čo ale môže byť potešujúca správa pre českých klientov je fakt, že banky dosahujú významné 

úspechy v prieskumoch bezpečnosti. Podľa výsledkov časopisu Global Finance (tab. 2.2) 

skončili na prvých dvoch vedúcich priečkach v ankete „najbezpečnejšia banka v strednej a 

východnej Európe“ práve banky z ČR. (GFM, 2013) 

 

Tab. 2.2: Výsledky ankety „najbezpečnejšia banka v strednej a východnej Európe“ 2013 (Zdroj: Global 

Finance) 

Poradie Banka Krajina 

1 Česká spořitelna Česká republika 

2 Komerční banka Česká republika 

3 PKO Bank Polski Poľsko 

4 Bank Pekao Poľsko 

5 ING Bank Śląski Poľsko 

6 BRE Bank Poľsko 

7 Vnesheconombank Rusko 

8 Sberbank Rusko 

9 VTB Group Rusko 

10 Rosbank Rusko 
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3. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU INOVÁCIÍ ICT V BANKOVNÍCTVE 

 

3.1. Bankový  sektor v ČR a EU 

Väčšina z nás si každodenný život bez bankových služieb nevie predstaviť. Pre mnoho 

obyvateľov našej planéty ale samozrejmou záležitosťou nie sú. Podľa posledných dostupných 

prieskumov ju nevyužíva vyše 2,5 miliardy ľudí, teda zhruba polovica dospelej svetovej 

populácie. „V Česku podľa minuloročnej analýzy spoločnosti GfK nemá žiadny bankový účet 

1,1 milióna ľudí starších ako 15 rokov“. Ide najmä o študentov, mladých ľudí bez 

zamestnania a dôchodcov. Bežné účty nemajú prevažne tí, ktorí ich de facto k ničomu 

nepotrebujú - teda nepotrebujú peniaze bezhotovostne prijímať ani s nimi akokoľvek ďalej 

touto formou nakladať. U mladších ľudí ide spravidla o tých, ktorí ešte nemajú vlastné príjmy 

alebo im zamestnávateľ vypláca hotovosť. Zákon ich v tomto ohľade nijak nelimituje. 

Najčastejšie sa mzda v hotovosti proti podpisu vypláca v stavebníctve, v lesníctve či v 

najrôznejších malých prevádzkach.  

V celej EÚ nemá podľa odhadov bankový účet až 58 miliónov ľudí, pričom mnoho z nich sú 

imigranti. „Populácia bez bankového účtu v Európe stále rastie. Banky sa boja rizika 

nesolventných zákazníkov, ich kritériá sú stále náročnejšie a služby menej dostupné“. Tento 

problém začala riešiť aj Európska komisia ktorá prijala novú smernicu, podľa ktorej by od 

roku 2016 mal mať právo na základný účet každý. Odsúhlasený návrh legislatívy umožní 

všetkým ľuďom s legálnym pobytom v EÚ otvoriť si základný platobný účet bez ohľadu na 

miesto pobytu, finančnú situáciu či úverovú históriu. Žiadna banka tak v budúcnosti nebude 

môcť odmietnuť žiadneho žiadateľa o bežný účet. Návrh podľa nej uvítajú najmä študenti, ale 

aj ľudia, ktorí sa sťahujú za prácou do zahraničia, ktorí sa doteraz stretávali s problémami pri 

otvorení bankového účtu vo svojej novej hostiteľskej krajine. Či toto opatrenie zvýši podiel 

ľudí zapojených do bankových služieb, nie je isté.  (Bankovnipoplatky.cz, 2014). 

V Európe konštantne narastá rozdiel medzi celkovou hodnotou agregátu M1 (obeživo a 

krátkodobé depozitá) a jeho peňažnou zložkou – „obeživo“ tvorenou mincami a bankovkami. 

Krajiny ako Dánsko či Veľká Británia vykazujú veľmi nízky podiel hotovosti na menovom 

agregáte M1 a inak na tom nie je ani Česká republika. Je však nutné zdôrazniť že počet 

bankoviek v obehu sa nezmenšuje. Na priaznivom vývoji skladby obeživa majú pozitívny 

vplyv hlavne bankomaty, prostredníctvom ktorých začali niektoré banky vydávať do obehu 

bankovky vyšších hodnôt. Hodnota obeživa v ČR rastie bez ohľadu na fakt, že sa súbežne 
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oveľa dynamickejšie zvyšuje hodnota aj počet bezhotovostných operácií a niekoľkonásobne 

vzrástol počet vydaných platobných kariet (obr. 3.1). Možno však nájsť určitú spojitosť medzi 

dynamikou rastu obeživa a výškou úrokov (ČNB 2004). Napríklad ako tomu bolo v rokoch 

1997 až 1998 - v čase vysokých úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch v bankách bol 

rast obeživa veľmi mierny, resp. stagnujúci. Štrukturálne zmeny sa však výrazne prejavili u 

bežných účtov, ktorých veľkosť významne poklesla, pretože ich úroková miera sa nijako 

dramaticky nezvýšila. V súčasnej dobe nízkych úrokových sadzieb a vysokých poplatkov za 

akékoľvek úkony spojené s vedením účtov je krivka zobrazujúca nárast hodnoty obeživa 

veľmi strmá. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Prehľad agregátu M1 v ČR  za obdobie 2002-2013 (Zdroj: autor podľa ČNB) 

Príčiny rastu hodnoty hotovostného obeživa sú jednoznačne ekonomické. Doteraz nebol 

vynájdený produkt, ktorý by ľahšie a rýchlejšie, aj keď za cenu určitých rizík, umožňoval 

realizovať obchodné operácie. Všeobecne rastie hodnota obeživa na celom svete, vrátane tých 

krajín, kde sa bezhotovostné formy platenia rozvinuli v širokom spektre a vykonávajú sa v 

značných objemoch. Možno preto iba skúmať, prečo je niekde miera dopytu po hotovosti 

väčšia a niekde menšia. K absolútnemu poklesu hodnoty obeživa dochádza iba vtedy (a v 

mnohých prípadoch len účtovne, nie fyzicky), ak určitá časť obeživa prestane byť vďaka 

vydaným právnym normám zákonným platidlom a prestane byť v bilancii emisnej banky 

súčasťou pasív ako obeživo. To je napríklad prípad poklesu hodnoty obeživa v dôsledku 

prechodu na euro v dvanástich krajinách eurozóny v prvom kvartáli roku 2002 (ČNB 2004). 

Rastúce množstvo bankoviek a mincí znamená rast nákladov na zabezpečenie plynulosti 

peňažného obehu. Príčinou tohto rastu nákladov sú nielen väčšie požiadavky na výrobu 

peňazí, ale aj výdavky na tzv. správu zásob peňazí, do ktorej patrí: úschova, spracovania a 

distribúcia hotovosti. Náklady na výrobu peňazí sa zvyšujú jednak vďaka vyšším 
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kvantitatívnym požiadavkám, ale tiež vďaka vyšším nárokom na kvalitu obeživa z hľadiska 

jeho ochrany proti falšovaniu. Kvalita obeživa však nepredstavuje len väčší počet 

modernejších ochranných prvkov, ale predovšetkým konštantnú kvalitu finálnej produkcie aj 

subdodávateľsky (papiera, zliatin kovov). S peniazmi, ktoré sú opotrebované sa horšie 

manipuluje, ťažšie sa kontroluje ich pravosť a môžu spôsobiť problémy v bankomatoch. Rast 

počtu bankoviek a mincí v obehu a zvyšujúca sa rýchlosť obrátky obeživa vytvárajú tlak na 

zvyšovanie kapacity na spracovanie ako v centrálnej banke, tak v obchodných bankách. Tento 

problém nemožno riešiť iba zvyšovaním počtu zamestnancov a nákupom nových a 

dokonalejších zariadení. Takéto kroky sú veľmi nákladné.  

Kľúčová otázka teda znie, či možno rast obeživa nejako spomaliť. Z niektorých materiálov 

Európskej bankovej asociácie vyplýva, že o žiaducich efektoch je možné uvažovať iba v 

úzkej súčinnosti centrálnych a obchodných bánk a vyváženou poplatkovou a úrokovou 

politikou podporujúcou bezhotovostné operácie. Ani týmto spôsobom však nemožno 

hotovosť úplne eliminovať. (ČNB, 2004). 

Nasledujúce grafy (obr. 3.2) na druhú stranu znázorňujú trendy v počte a objeme 

bezhotovostných transakcií v rokoch 2003 až 2013. Počet transakcií platobnými kartami sa v 

tomto období takmer štvornásobne zvýšil. Rast výberov v bankomatoch a ich počet nebol a 

tak dramatický, ale ako už bolo spomenuté na začiatku práce, i kde celkový počet výberov 

vzrástol len mierne, zvýšil sa objem celkových výberov.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Vľavo počet bankomatov v rokoch 2003-2013, vpravo počet transakcií a objem transakcií 

platobnou kartou v rovnakom období (Zdroj: autor podľa ECB) 
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3.2. Štatistika bánk 

3.2.1. Prehľad jednotlivých ukazateľov 

Z dôvodu, že táto práca ma iné ciele, nebudem sa venovať histórií českého bankovníctva 

veľmi obšírne, no považujem za dôležité zmieniť niekoľko špecifík  o vývoji spred roku 1989 

a po ňom: 

Pred rokom 1989 mali fyzické osoby na výber v podstate len dva produkty: sporožírový účet 

alebo vkladnú knižku, a to u České Spořitelny. Firemné účty boli zase zriaďované výhradne 

u SBČS, výnimku tvorili iba zahraničné podniky, ktoré mali účty vedené u ČSOB.  

Živnostenská banka mala špecifické postavenie a využívala ich len úzka skupina obyvateľstva 

- konta v tuzexových poukážkach. Bolo len veľmi zriedkavé ak banka predstavila nový 

produkt a jej postoj k zákazníkovi bol veľmi pasívny. Klient si mohol vybrať v podstate len 

pobočku podľa dopravnej dostupnosti a vlastných preferencií.  

Rozvoj po roku 1989 je už podstatne odlišný: ako dôsledok liberalizácie trhu sa bankový 

sektor naplnil konkurenciou a vzniklo mnoho nových produktov a služieb. Pozornosť sa 

preniesla na klienta, ktorý sa stal stredom záujmu a aktivít banky. Vnútorná organizácia banky 

sa menila a služby ktoré predtým ponúkali len špecializované finančné ústavy (Česká 

Spořitelna) sa stali štandardom aj u ostatných bánk. Prvým priekopníkom internetového 

bankovníctva v ČR bola v polovici 90. rokov 20. storočia „Rodinná záložňa“, tá však po 

krátkej dobe svojej existencie skrachovala. Pomyselné žezlo prevzalo vtedajšie sporiteľné 

družstvo Fio (teraz Fio banka), ktoré ponúklo internetové bankovníctvo všetkým svojim 

klientom. Prevzatím licencie Krajinské banky začala 4. mája 1998 oficiálne pôsobiť Expandia 

Banka a ako prvá banka ponúkla plné ovládanie účtu cez internet. Jej doslova pionierska 

práca bola motívom aj pre ostatné banky k ponúkaniu vlastného internetového bankovníctva  

Na obr. 3.3 som znázornil mapu Európy v ktorej je zachytená adopcia Internetového 

bankovníctva v rokoch 2003,2008 a roku 2013 a kde tmavšie farby znamenajú 

nárast.Z analýzy spoločnosti ARBES Technologies ktorá bola vykonaná na sociálnych 

sieťach a webových diskusiách vyplýva, že úroveň internetového bankovníctva je pre 

mnohých užívateľov jedným z významných dôvodov k zmene banky - forma internetového 

bankovníctva je pre mnohých záujemcov rovnako tak dôležitým argumentom pre zmenu 

banky, ako viac "viditeľná" výška poplatkov. (Finparada, 2014). Dôležitým faktorom 

obľúbenosti internetového bankovníctva je tiež rýchlosť, jednoduchosť a bezpečnosť obsluhy 

financií.  
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Obr. 3.3: Počet jedincov využívajúcich internetové bankovníctvo (Roky 2003, 2008, 2013), 
(Zdroj: Eurostat) 

Banky reagovali na situáciu v zahraničí a zautomatizovali a zmodernizovali procesy ktoré 

viedli k vzniku nových distribučných kanálov. Mnoho fyzických osôb nevlastnilo účet, preto 

koniec 90-tých rokov 20. storočia bolo pre banky ideálne obdobie na rast. Graf na obr 3.4 

zachytáva počet finančných inštitúcií v rokoch 2001 – 2013 a je možné sledovať, že počet 

bánk v ČR po prelome tisícročia už len klesal.  

 

 

 

 Obr. 3.4: Počet finančných inštitúcií v ČR v rokoch 2001-2013 (Zdroj: autor podľa ECB) 

Momentálne je v českej republike podľa informácií ČNB aktívnych 44 bánk (tab.3.1). 

Hodnota 56 v roku 2013 na obrázku 3.4 je štatistika poľa ECB, ktorá udáva počet finančných 

inštitúcií v ČR a mimo bánk zahŕňa aj ostatné subjekty na tomto trhu.  

Tab. 3.1: Počet bank podľa vlastníctva - údaje k uvedenému dátumu (Zdroj:ČNB)   

  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.03.2014 

Banky celkom k dátum 44 43 44 44 

Počet vzniknutých subjektov v sledovanom období 3 0 2 0 

Počet subjektov ktoré zanikli v sledovanom období 0 1 1 0 

Štruktúra bank podľa vlastníctva 

 banky 

s rozhodujúcou 

českou účasťou 

celkom 8 8 8 8 

   banky so štátnou účasťou 2 2 2 2 

   banky s rozhodujúcou českou 

účasťou 

6 6 6 6 
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banky 

s rozhodujúcou 

zahraničnou 

účasťou 

celkom 36 35 36 36 

   banky s rozhodujúcou 

zahraničnou účasťou 

15 15 15 15 

   pobočky zahraničných bank 21 20 21 21 

 

V Spojenom kráľovstve je možné evidovať od roku 1990 s každým dňom uzavretie jednej 

pobočky. Banky si toto riziko uvedomujú a môžu sa poučiť z iných odvetví, kde s príchodom 

E-commerce skrachovalo mnoho firiem vlastniacich siete s kamennými predajňami. V 

súčasnosti nemôžeme povedať, že fyzické pobočky vymiznú, no banky musia implementovať 

služby, ktoré zefektívnia jednotlivé procesy a hlavne danej inštitúcii ušetria náklady. Pre 

zákazníkov môže mať fyzické sídlo banky tiež pozitívny efekt - v zmysle väčšej dôvery v 

danú spoločnosť než tej, ktorej aktivity prebiehajú len v online prostredí.  

Pre procesy v banke je pri súčasnej legislatíve často nutná fyzická návšteva, no často ide 

hlavne o fakt, že banky nechcú investovať do zmeny v minulosti zabehnutých procesov. Ako 

uvediem na ďalšom mieste tohto textu, existujú riešenia, ktoré sa postupne začínajú v našom 

prostredí uplatňovať. Banka si naviac budovaním nového kanálu pre komunikáciu či 

vybavenie žiadosti zväčšuje možnosti oslovenia väčšieho okruhu obyvateľstva. Na rozdiel od 

fyzického produktu, produkty bánk ľudia nepotrebujú fyzicky skúšať, merať, ale informácie o 

ňom je postačujúce získať online a to isté by malo platiť aj o možnosti jeho objednania. Ako 

finálne konštatovanie by som uviedol štatistiku, že priblížením sa k fázy 3 z kapitoly o 

budúcnosti bankových služieb vyplýva, že implementáciou služieb mobilnej peňaženky do 

roku 2016 bude banka so zákazníkom v interakcii o 250 krát viac než zákazník v interakcii s 

fyzickou pobočkou. 

Na nasledujúcich grafoch (obr. 3.5) chcem znázorniť vyššie popísané charakteristiky 

debankingu. Prvý graf vľavo znázorňuje celkový počet pobočiek v ČR, ktorý najskôr od roku 

1999 klesá, čo súvisí s množstvom bánk ktoré sa ocitli v nútenej správe. Situácia sa ustálila 

v roku 2003 a subjekty, ktoré na trhu ostali začali svoju sieť pobočiek od tohto roku zvyšovať. 

Odlišnosť oproti predchádzajúcim obdobiam môžeme pozorovať v tom, že kým rástol počet 

novootvorených pobočiek, počet zamestnancov sa vo väčšine prípadov nemenil alebo 

poklesol. Dá sa to vysvetliť tak, že novovzniknuté pobočky sú čoraz menšie rozlohou a 

zamestnávajú čoraz menej pracovníkov. Na grafe vpravo vizualizujem obdobnú štatistiku ako 

v predchádzajúcom prípade, a je zrejmé že podobný trend nastáva v celej Európe. Viditeľne 

sa zmenšil počet pracovníkov vo finančnom sektore ale čo je odlišné oproti ČR v európskom 

merítku môžeme po roku 2009 pozorovať výrazný pokles počtu pobočiek. Táto situácia sa dá 
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vysvetliť jedine finančnou krízou, po ktorej veľké množstvo európskych bánk bolo 

v obrovských finančných problémoch. 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 3.5: Počet pobočiek a pracovníkov v ČR a EU (Zdroj: autor podľa ECB) 

 

3.2.2. Nízkonákladove verzus Tradičné banky 

Banky Equa bank, Zuno, AirBank vstúpili na český trh v roku 2011. O niečo staršie sú potom 

Fio banka a mBank. Tieto inštitúcie spôsobujú čoraz väčší rozruch u tradičných bánk a taktiež 

čím ďalej viac ľudí migruje práve k týmto nízkonákladovým inštitúciám. Napríklad Airbank 

podľa dostupných informácií za posledný rok takmer zdvojnásobila svoju klientsku základňu 

na 190 000 občanov. Fio banka uvádza 300 000 klientov a mBank 470 000. Predtým bol tento 

jav v podmienkach Českej republiky viac-menej neznámy a klienti boli dlhé roky zákazníkom 

jedinej inštitúcie. Ukazuje sa tak, že na trhu je stále pomerne veľký počet ľudí nespokojných s 

veľkými finančnými inštitúciami.  

 Keby sme počet klientov týchto nových inštitúcií sčítali tak môžeme konštatovať že sa rovná 

napríklad počtu obyvateľov hlavného mesta ČR. Jeden z hlavných dôvodov tohto prívalu je aj 

tzv. kódex mobility, kedy za klientov nová banka vybaví prechod od predchádzajúcej 

inštitúcie v ktorej zákazník viedol svoj účet.   Princíp využitia kódexu je v tom, že klientovi 

stačí založiť si účet v novej banke a dať jej písomný súhlas, na základe ktorého táto banka 

kompletne prevedie celý bežný účet vrátane trvalých príkazov z pôvodnej banky. Tiež zariadi 

všetky formality, vrátane zrušenia pôvodného bežného účtu. Celý proces trvá necelé dva 

týždne. 
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Podľa prieskumu spoločnosti STEM / MARK (obr. 3.6), ktorý zverejnila Air Bank vyplýva, 

že ak by si dnes klienti znovu vyberali svoju banku, podľa prieskumu by si účet niektorej z 

troch najväčších bánk otvorila len necelá tretina oslovených klientov. Naopak pre takmer 

polovicu oslovených respondentov by bola prvou voľbou niektorá z takzvaných 

nízkonákladových - Air Bank, Equa bánk, Fio banka, mBank alebo ZUNO. Klientov k 

nízkonákladovým bankám najčastejšie tiahnu lacnejšie a výhodnejšie služby, vyššie 

zhodnotenie peňazí a ústretovejší personál. Na druhú stranu medzi dôvody, prečo mnoho 

klientov sa zmenou banky zatiaľ váha alebo sa rozhodla u svojej pôvodnej banke zostať, patrí 

hlavne väčší počet bankomatov a pobočiek alebo možnosť využívania niektorých 

špecifických produktov a služieb, ktoré nízkonákladové banky neponúkajú. (Finparada, 2013) 

 

 

 

 

 

 Obr 3.6: Prehľad preferencií obyvateľov ČR  (Zdroj: STEM/Mark) 

 

Veľký počet klientov ešte neznamená pre banku to hlavné, a to objem finančných 

prostriedkov na účtoch. Čo sa týka objemu vkladov, na doleuvedenej štatistike (tab. 3.2) 

môžeme vidieť, že ani toto číslo neznie pre nízkonákladové banky zle a najvyšší nárast si 

pripísala práve Equa banka, ktorá zaznamenala takmer 114%  nárast objemu vkladov. Aj keď  

podiel nových bánk na počte klientov je relatívne veľký, z hľadiska bilančnej sumy už tomu 

tak nie je. Dôvodom je pravdepodobne najmä to, že nové banky nezískali tých majetnejších 

klientov alebo si klienti nových bánk ešte u danej banky neukladajú všetky peniaze. Tiež 

väčšinou nové banky neobsluhujú firemných zákazníkov, ktorí do veľkosti bilančnej sumy 

starých bánk pozitívne zasahujú.   
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               Tab. 3.2: Objem vkladov vo vybraných bankách ČR a medziročný nárast medzi rokmi 2013 

a 2014 (autor podľa výročných správ a webu bánk) 

 

 

3.3. Analýza inovácií vo vybraných bankách 

V nasledujúcej kapitole som sa zameral na detailnú analýzu predstavených produktov ako aj 

jednotlivých mobilných aplikácií, čo bola oblasť na ktorú sa banky v roku 2013 najviac 

sústreďovali. Skúmal som banky, ktoré majú najvyšší objem vkladov a z tradičných to bolo 6 

bank a z nízkonákladových 5 ktoré sú uvedené v tabuľke č.3.2. 

Medzi novinky na bankovom trhu v roku 2013 patril: inovácie internetbankingu, 

zabezpečenie internetových platieb systémom 3D Secure či digitálna peňaženka MasterCard 

Mobile. Internet banking ponúkol klientom ľahkú kontrolu účtov, možnosť zadávania 

platobných príkazov alebo uzatvorenie cestovného poistenia prostredníctvom mobilného 

telefónu. Služba 3D Secure bola zavedená u niektorých inštitúcií už v roku 2011. Jej podstata 

spočíva v tom, že pri platení kartou na internete musíte túto transakciu potvrdiť heslom, ktoré 

dostanete vo forme SMS-správy. Vďaka tomu sa bežné platenie kartou na internete stalo 

rovnako zabezpečené ako internetové bankovníctvo. Digitálna peňaženka MasterCard Mobile 

ponúka bezpečné a rýchle  platby v internetových obchodoch.  

3.3.1. Celkový prehľad inovácií za posledných 12 mesiacov 

 

Ako prvé chcem predstaviť hlavné novinky v roku 2014, podľa počtu výročných správ 

môžem konštatovať, že aktivita bánk sa v prvom štvrťroku 2014 v porovnaní s minulým 

rokom mierne zvýšila. Banky predstavili niekoľko zaujímavých produktov, zlepšila sa 

dostupnosť a výhodnosť hypoték a došlo aj na niekoľko zmien v poplatkoch a sadzobníkoch.  
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Tradičné banky 

ČSOB banka sa tiež vyzdvihla úsporu 17 miliónov korún, ktoré svojim klientom ušetrila 

vďaka kreditnej karte „World“ 

Česká spořitelna začala novátorsky predávať hypotéky pomocou sociálnej siete Facebook. 

Tiež prišla novinkou v oblasti platieb a ako jediná banka na českom trhu umožnila platbu 

zloženiek a faktúr pomocou QR kódov v bankomatoch 

Komerční banka na konci februára 2014 ponúkla svojim klientom bezkontaktnú debetnú 

kartu Visa. Tiež inštalovala v spolupráci s MasterCard ako prvá na českom trhu automaty s 

možnosťou platby kartou prostredníctvom kontaktnej aj bezkontaktnej technológie. 

UniCredit Bank  zmenila spôsob pre vstup a podpisovanie platieb v Online Banking. Je 

možné jednoducho generovať kód vo svojom mobilnom telefóne pomocou tzv. Smart kľíče. 

Klienti ho môžu využívať ako alternatívu ku kódom zasielaným v SMS alebo ku kódom 

generovaným v kalkulačke.  

Raiffeisen bank banka stala víťazom „Najlepšej finančnej aplikácie“ kde mobilná aplikácia 

Raiffeisen bank zvíťazila hlavne vďaka inaktívnosti v oblasti bezpečnosti.  

GE Money Bank banka ponúkla svojim klientom vedenie kreditnej karty na celý rok bez 

poplatkov, čo je v podstate snaha banky oživiť záujem o tieto služby zo strany klientov. 

Taktiež banka ponúkla klientom možnosť platobných nálepiek alebo a platobné karty v 

mobile.  

Nízkonákladové banky: 

Air Bank  inovovala hlavne služby svojho internetového bankovníctva - nastavenia účtov 

internetového alebo mobilného bankovníctva a pridanie nových služieb, ako napríklad 

zvolenie účtov, ktoré budú viditeľné pre jednotlivých členov rodiny, alebo možnosť prevodu 

súčasných pôžičiek od iných bánk k Air Bank.  

Fio banka umožnila svojim klientom zažiadať o kartu k svojim účtom pre ďalšie osoby cez 

internet banking. Tiež pokračovala v rozširovaní ponuky svojich služieb a zaviedla pre 

svojich klientov novú Americkú hypotéku, ktorou môže klient financovať akúkoľvek 

investíciu, ktorá nie je určená priamo na obstaranie alebo opravu nehnuteľnosti 

Equa bánk hlavné marketingové aktivity tejto banky sa týkajú hlavne oblasti úverov. Banka 

sa tiež rozširuje tiež pobočkovú sieť.  
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mBank na začiatku roka 2014 zmenila svoj image i logo. Rovnako prišla s pomerne veľkou 

zmenou svojho internetového bankovníctva, čím oživila pocit novátorstva tejto banky z doby, 

kedy vstupovala na tuzemský trh. Zmena produktov nebola predstavená. 

Zuno banka sa v prvom štvrťroku 2014 umiestnila ako prvá v porovnaní výhodnosti pôžičiek 

na Českom trhu. Na popredných pozíciách sa ju nasledovali aj ostatné nové nízkonákladové 

banky, mBank skončila na štvrtom mieste, Equa Bank na piatom a Air Bank na šiestej 

priečke. Naopak na chvoste rebríčka skončili tradičné banky. 

 

Produkty nominované na cenu inovátor roku 2014 

Každoročne je v ČR vyhlásená súťaž o inovátora roku a v nasledujúcej tabuľke 3.3 sa 

nachádzajú nominované produkty jednotlivých bánk. Myslím si, že tento prehľad nám 

dokazuje, že banky sa v tomto období snažia vytvoriť si čo najlepší image v oblasti inovácií 

svojich služieb a chápu že sa jedná o dôležitý krok k osloveniu mladej generácie. 

 

Tab. 3.3: Prehľad nominácií na cenu Inovatívna banka roku 2014 (Zdroj: nejlepsibanka.cz) 

Banka/Produkt/Stručný popis Detailný popis inovácie 

 ČSOB 

Dátová schránka 

ČSOB a Era umožňujú prepojiť internetové 

bankovníctvo s dátovou schránkou a ovládať 

ju v známom prostredí. Ponúka archiváciu 

dokumentov v elektronickej podobe po 

ľubovoľne dlhú dobu a zadarmo.  

 

Peňažné ústavy ČSOB a Era spojili svoje internetové bankovníctvo s 

dátovými schránkami. Služba nazvaná „Komfortná dátová schránka“ 

umožňuje fyzickým i právnickým osobám pohodlne a jednoducho 

využívať služby dátových schránok. Klienti ju ovládajú priamo vo 

svojom internetovom bankovníctve. Na jednom mieste tak majú prehľad 

o svojich financiách či úradných a súkromných dokumentoch.  

ČSOB je prvou a doteraz jedinou bankou, ktorá túto službu poskytuje. 

Vďaka dátovej schránke získa klient tiež možnosť archivácie 

dokumentov v elektronickej podobe po ľubovoľne dlhú dobu zadarmo 

(na rozdiel od bežnej dátovej schránky). Má teda zaistenú uznateľnosť a 

platnosti elektronických dokumentov bez nutnosti ich "prepečiatkovania" 

časovými pečiatkami. 

ČESKÁ SPOŘITELNA 

BUSINESS 24 - Mobilní banka 

Aplikácia pre tablety a mobilné telefóny s 

operačnými systémami iOS a Android určená 

pre firemnú klientelu. Umožňuje aktívne 

operácie s účtami, všetka komunikácia s 

bankou je zabezpečená a šifrovaná.  

Aplikácia umožňuje majiteľom a zamestnancom firmy spravovať účty 

svojej spoločnosti na mobilných zariadeniach. Do systému môže byť 

prihlásených viac užívateľov naraz, pričom každý vidí len tie účty a 

údaje, ku ktorým má prístupové heslo. Okrem náhľadov na stav účtov 

umožňuje aplikácia aj aktívne finančné operácie.  

Systém využíva niekoľko vrstiev zabezpečenia. Prvé prihlásenie 

prebehne cez klientske číslo. Ďalšie bezpečnostné opatrenia zahŕňajú 

heslá, šifrovanú komunikáciu medzi zariadením a bankou a tiež 

softvérový certifikát. Ide o prvú aplikáciu tohto druhu na českom 

bankovom trhu, ktorá je určená pre firemných klientov. 

  

KOMERČNÍBANKA 

Bezkontaktné platba u samoobslužných 

automatov  

 

Je určená pre samoobslužné terminály. 

Využíva sa už na parkoviskách a čerpacích 

staniciach. Umožňuje rozšíriť prevádzkovú 

dobu a ušetriť náklady na obsluhu. 

 Jedná sa o technológiu, ktorá novo umožňuje platiť na samoobslužnom 

predajnom automate pomocou bezkontaktnej platobnej karty.  

Vďaka tomuto riešeniu od Komerční banky a MasterCard si môžu teraz 

aj prevádzkovatelia samoobslužných zariadení inštalovať na svoje 

prístroje terminál pre bezkontaktné platenie platobnými kartami. 

Technológia je výhodná pre prevádzkovateľov najrôznejších služieb. 

Umožňuje rozšíriť predajnú dobu čerpacích staníc, uľahčiť platenie na 

parkoviskách, v automatoch s rýchlym občerstvením či iných 

samoobslužných termináloch. Ich prevádzkovateľom potom ušetrí 

náklady na obsluhu, údržbu automatov a odvody hotovostných tržieb. 
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UNICREDIT BANK  

Výbery z bankomatov všetkých bánk Česku a 

vo svete zdarma 

UniCredit Bank pripravila pre svojich 

klientov nový bežný účet. U konto umožňuje 

vyberať bezplatne peniaze z bankomatov 

všetkých bánk nielen v Česku, ale aj po 

celom svete.  

 Vedenie účtu, ktorý je dostupný všetkým klientom starším ako 15 rokov, 

je zadarmo, čo banka garantuje po dobu desiatich rokov. Podmienkou je 

zasielať si na účet aspoň 12-tisíc korún mesačne. Pre študentov a klientov 

mladších ako 26 rokov však táto podmienka neplatí. V rámci U konta 

ponúka banka zdarma všetky štandardné vnútroštátne platby vykonané 

elektronicky. Nový účet možno založiť prostredníctvom internetu, bez 

toho, aby zákazník musel osobne navštíviť pobočku. Pre majiteľa U 

konta sú zvýhodnené aj ďalšie produkty UniCredit Bank 

 

 

RAIFFEISENBANK  

 

Rádcova hypotéka  

 

Služba pomôže nájsť vhodnú nehnuteľnosť, 

vyjednať zľavu a kontrolu zmlúv po právnej 

stránke. Klient platí len províziu z 

dosiahnutej zľavy. 

Novinka zahŕňa vyjednanie lepšej ceny nehnuteľnosti, kontrolu 

technického stavu, úrovne prác a kúpnej zmluvy a tiež odhad ceny 

nehnuteľnosti. Služba je zdarma.  Provízia ktorou si následne banka berie 

sa pohybuje medzi 15 a 20 percentami podľa rozsahu zľavy. Priemerná 

úspora klienta z ponúkanej ceny dosahuje 143 500 Kč.  

Nový produkt vychádza zo skúsenosti, že pri kúpe nehnuteľnosti je 

kupujúci vo veľkej nevýhode. Rádcova hypotéka stráži aj zmluvné 

pokuty a sankcie či penále aby sa klient nedostal do nepríjemnej situácie.  

GE MONEY BANK  

 

Bezkontaktné platby mobilom 

 

Bezkontaktné platby mobilom a aktivácia 

"vzduchom" Obstaranie služby bez návštevy 

pobočky. GE Money Bank ponúka ako jediná 

banka v Česku všetky dostupné typy 

bezkontaktného platenia.  

 

Od januára 2013 môžu jej klienti využívať na platenie vedľa 

bezkontaktných kariet aj bezkontaktné platobné nálepky Pay Pass a 

Kartu v mobile (kreditnú aj debetnú), ktorá využíva technológiu NFC. 

Zákazníci si môžu do svojich telefónov nahrať až tri karty 

prostredníctvom technológie Over the Air, teda priamo cez mobilnú sieť 

operátora O2. Platobná karta je záujemcovi nahraná na SIM kartu "na 

diaľku".  

Vďaka tomu, že je bezkontaktná platobná karta inštalovaná priamo na 

SIM karte mobilného telefónu, umožňuje rýchle a jednoduché platby u 

obchodníkov jednoduchým priložením telefónu k terminálu. Platobné 

Kartu v mobile ponúkla GE Money Bank ako prvá v Česku všetkým 

klientom bez obmedzenia, a je tak jedinou bankou na českom trhu, ktorá 

zákazníkom ponúka všetky dostupné typy platenia. 

FIO BANKA  

Účet v 15 menách, API 

Veľký rozsah poskytovaných mien účtov, 

ktoré sú vedené zdarma. API Bankovníctvo 

umožňuje firmám jednoduché prepojenie 

konta s účtovníctvom.  

Fio osobný a podnikateľský účet je možné získať nielen v korunách, ale 

aj v štrnástich ďalších podporovaných menách. Ide o euro, americký 

dolár, britskú libru, švajčiarsky frank, nórsku, švédsku a dánsku korunu, 

chorvátsku kunu, poľský zlotý, maďarský forint, ruský rubeľ, japonský 

jen, austrálsky a kanadský dolár. 

 Služba Fio API Bankovníctvo navyše umožňuje bezpečné 

automatizované spracovanie výpisov a pohybov na týchto účtoch a vo 

verzii 2.0 i zadávaní hromadných platieb. API Bankovníctvo je vhodné 

najmä pre e-shopy a ďalšie spoločnosti, ktoré potrebujú sťahovať výpisy 

priamo do svojich účtovných programov.  

MBANK 

Nové internetové bankovníctvo mBank 

Graficky čisté prostredie znižuje oproti 

predchádzajúcej verzii počet nutných kliknutí 

o 80 percent. Nová webová aplikácia sleduje 

históriu platieb a aktívne upozorňuje na 

prípadný nedostatok peňazí. 

Novinka ponúka graficky čisté prostredie a bola navrhnutá v súlade s 

modernými pravidlami ergonómie. Oproti predchádzajúcej verzii znižuje 

počet nutných kliknutí o 80 percent. Hľadanie starších platieb je 

umožnené vďaka špeciálnemu vyhľadávaču. Peniaze možno poslať "cez" 

Facebook alebo mobil a nie je pritom nutné, aby príjemca mal účet v 

mBank. Pri prevode platieb sú dodržané najprísnejšie bezpečnostné 

štandardy, s Facebookom nie sú zdieľané žiadne osobné ani finančné 

dáta. Novinkou bankového sveta je MHRA, ktorá zákazníka sprevádza 

po nových funkciách internetového bankovníctva a vysvetľuje, ako ich 

používať.  

  

 

Pre doplnenie prinášam prehľad inovácií v českom bankovom sektore za rok 2013, pre ktorý 

som zostrojil časovú os (obr. 3.7) porovnávajúcu aktivitu nízkonákladových a tradičných 

bánk: 
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Obr. 3.7: Časová osa inovácií tradičných a nízkonákladových bánk v ČR (autor podľa výročných správ a webu bánk) 
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3.3.2. Inovácie jednotlivých služieb 

V tejto časti by som chcel analyzovať vybrané oblasti služieb bánk a takto sa pokúsiť o 

detailnejšie porovnanie inovatívnych snáh jednotlivých inštitúcií a tiež odlíšiť snahy 

tradičných a nízkonákladových bánk. 

Možnosť zrušiť bežný účet online 

Zriadenie rôznych typov bankových produktov pomocou internetu nie je dnes nič neobvyklé. 

Ak chce klient zrušiť bežný účet, musí sa väčšinou vydať na pobočku. Cez internet, pomocou 

infolinky alebo e-mailom je účet možné zrušiť u troch bánk, poštou v štyroch prípadoch. No 

trikrát z toho však s úradne overeným podpisom (tab. 3.4).  

V tomto prípade sú férovejšie nízkonákladové banky, ale tiež môže ísť o spôsob tradičných 

bánk ako oddialiť odchodu zákazníkov, keďže finančný poradca na pobočke má väčšiu 

schopnosť odradiť klienta od zrušenia účtu.  

 

Tab. 3.4: Možnosti ako zrušiť bežný účet v jednotlivých bankách (Zdroj: autor podľa výročných správ 

a webu bánk)  

 

 

Bezkontaktné nálepky 

V tejto oblasti dominujú tradičné banky a ako jediné ponúkajú klientom možnosť platiť 

bezkontaktnými nálepkami. Túto službu som pre porovnanie vybral z dôvodu, že je relatívne 

nová a chcel som zistiť, ktoré banky zareagovali najrýchlejšie a implementovali ju do svojich 

produktových ponúk (tab.3.5). Väčšina subjektov vydáva tieto nálepky zdarma, no dve banky 

účtujú klientom poplatok za vedenie tejto služby. 
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Tab. 3.5: Porovnanie ponuky bezkontaktných platobných nálepiek (Zdroj: autor podľa výročných správ 

a webu bánk)  

 

K predchádzajúcej tabuľke ešte dodám hodnotu priemerných transakcií klientov GE Money 

Bank (tab.3.6) práve podľa typu platobnej karty. Z tohto porovnania vyplýva, že klienti 

pomocou NFC technológie uskutočňujú hlavne platby za drobný tovar. 

Tab. 3.6: Priemerná hodnota platby podľa typu technológie použitej pri platení (Zdroj: GEMoney Bank) 

 Debetná karta Kreditná karta 

Kontaktná karta 764 Kč 771 Kč 

Bezkontaktná karta (kontaktné transakcie) 787 Kč 834 Kč 

Bezkontaktná karta 334 Kč 332 Kč 

Bezkontaktná nálepka 217 Kč  

NFC platba 296 Kč 338 Kč 

 

Mobilné aplikácie: 

Ďalej chcem tiež porovnať funkcionalitu mobilných aplikácií zvolených zástupcov 

nízkonákladových a tradičných bánk. Následne som v ďalšej tabuľke porovnal počet stiahnutí 

v sekcii Financie pre všetky tri najpoužívanejšie mobilné systémy: Android, iOS a Windows 

Phone.  

Z výsledku analýzy mobilných aplikácií týchto 11 bánk vyplýva, že tradičné ako aj 

nízkonákladové banky navrhli do svojich mobilných aplikácií podobné funkčnosti. Každá 

aplikácia má dva módy: verejný a ten ktorý svoju funkčnosť nadobúda až po prihlásení. 
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Vo verejnom móde sa vyskytujú tieto funkcionality: 

- Vyhľadávanie pobočiek a bankomatov 

- Novinky z banky 

- Kontakt na pobočku/infolinku 

- Kurz mien 

Po prihlásení banky ponúkajú užívateľovi nasledujúce služby: 

- Zostatok na účte 

- História transakcií, čakajúce príkazy 

- Jednorazové prevody na ľubovoľné účty v ČR 

- Trvalé príkazy  

-  Inkaso / SIPO 

- Prehľad platobných kariet, zmena limitu platobnej karty, blokácia karty 

- Platba cez QR kód, odoslanie QR kódu tretej osobe (predvyplnené údaje o platbe) 

- Prevody preddefinovanému príjemcovi 

Medzi nadštandardné služby patria: 

- Možnosť zjednania poistenia – ČSOB 

- Dobitie kreditu – ČSOB 

- Menová kalkulačka – ČSOB,KB 

- Zobrazenie pôžičiek – ČSOB 

- Aplikácia v anglickom jazyku – ČS, KB 

- Podpora viacerých užívateľov/profilov - ČS 

- Skenovanie zloženiek (platba poštových poukážok "A") – ČS 

- Hodnota investícií – KB, Fio banka 

- Zľavy- Lady karta a Sphere card ponuky –KB, Raiffeisen 

- Prevod do cudzích mien – Unicredit, Fio banka 

- Smart mobilný kľúč - nový typ zabezpečenia pre Online Banking - Unicredit 

- Založenie účtu – Raiffeisen, Zuno 

- Hľadanie najlepšej ceny na internete pomocou naskenovania čiarového kódu – Rf 

- Vygenerovanie kódu, s ktorým si bez karty môžete vybrať na viac ako 4300 

termináloch Sazky – Airbank 
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- Aguement reality mapa – zobrazenie pobočiek a automatov na reálnych objektoch pri 

zapnutí kamery – Zuno, Airbank 

Väčšina aplikácií sa musí pred prihlásením aktivovať cez internet banking. Táto nutnosť 

odpadá u ČSOB, kde sa stačí prihlásiť rovnakým spôsobom ako do internetového 

bankovníctva. Na druhú stranu je to asi najmenej bezpečná voľba. Najlepšie riešenie 

bezpečnosti mobilnej aplikácie ponúka Raiffeisen banka.  Jej aplikácia je zabezpečená 

unikátnym certifikačným prostriedkom „Smartphone electronic certification key“, ktorý zaistí 

bezpečný prístup do aplikácie a prácu v nej. Tento certifikačný prostriedok sa vytvára počas 

aktivácie Mobilného eKonta v prostredí Internetového bankovníctva. Mnoho bánk takisto 

automaticky zablokuje prihlásenie do danej aplikácie cez infolinku či trojitým chybným 

zadaním hesla. 

V hodnotení na Google App Store, kde najvyšší možný počet bodov je 5, najlepšie obstála 

aplikácia Airbanky s priemerom 4.7, ako druhá aplikácia Raiffeisen banky 4.6 a na treťom 

mieste aplikácia Českej Spořitelny 4.6. Najhoršie sa umiestnili aplikácie Unicredit 3.6 a GE 

Money Bank 3.2. Aplikácie bánk, ktoré som neuviedol majú priemerné ohodnotenie nad 4.  

Ako som už uviedol na začiatku kapitoly o mobilných aplikáciách, na záver chcem ešte pridať 

poradie jednotlivých aplikácií v Júni 2014 v sekcii Financie na troch platformách (tab. 3.7). 

Červenou farbou sú zvýraznené aplikácie tradičných bánk a zelenou aplikácie 

nízkonákladových bánk. Vo všetkých troch prípadoch dominujú v počte stiahnutí práve 

aplikácie tradičných bánk, čo môže byť spôsobené hlavne počtom ich klientov. Prekvapivý je 

hlavne výsledok Airbanky, ktorý koreluje aj s vysokým ohodnotením užívateľov, ktoré som 

uvádzal v predchádzajúcom odstavci. Taktiež jeden z faktorov môže byť ten, že hlavná 

cieľová skupina tejto banky sú mladí ľudia, a preto väčšina klientov aktívne využíva služby 

mobilného bankovníctva. Banky by nemali prehliadať popularitu aplikácií od spoločnosti ako 

Paypal, Mastercard, PaysafeCard či Mobito, aj keď  sa tieto aplikácie nachádzajú až v druhej 

desiatke. Ostatné aplikácie, ktoré nie sú zvýraznené sa vo väčšine prípadov týkajú správy 

výdajov, konverzie mien, a preto by banky mali zvážiť a implementovať obdobné 

funkcionality do svojich aplikácií a získať tým väčšie množstvo užívateľov. 
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Tab. 3.7: Poradie mobilných aplikácií v sekcii financie podľa počtu stiahnutí pre ČR (Zdroj: autor podľa 

Appanie.com) 

 

Poradie iOS Android Windows 

1 

SERVIS 24 - Mobilní banka 

Ceska sporitelna. 
SERVIS 24 Česká spořitelna, 

Bing FinanceMicrosoft 

Corporation 

2 Mobilní bankovnictví - Air Bank Mobilní banka 2 Komerční banka 
Mobilní banka 2 Komerční 

banka 

3 
Mobilní banka 2 - Komercni 

banka 
Mobilní bankovnictví Air Bank  ČSOB SmartBanking 

4 
ČSOB SmartBankingn -

Československá obchodní banka 
ČSOB SmartBanking Era smartbanking ČSOB 

5 
Mobilní eKonto - 

Raiffeisenbank 
mBank 

Handy Currency ConverterPeng 

Song 

6 Fio banka Smartbanking 
Era smartbanking Ceskoslovenska 

obchodni banka 
Settle Upbezysoftware 

7 mBank  GE Money Fio banka Smartbanking 

8 VýdajeWeb Site Design s.r.o. Smart Banking UniCredit Bank  Moje výplataTomáš Dittrich 

9 
EXCHANGE - aktuální kurzy 

měn 
Mobilní eKonto Raiffeisenbank Expense SpyPalger s.r.o. 

10 Kurzy měn: KalkulačkaOnmeco  Fio banka Smartbanking PivníčekScottyCZE 

11 
PayPalPayPal, an eBay 

Company 
Equa bank Evidence spotřebyJaromír Vojíř 

12 Uniqa Plus500 Toshl FinanceToshl 

13 ATM Czechia ZUNO Mobile Banking 
Mobile RingtonesGreat 

Ringtones 

14 Equa bank WalletWalletApp.net Smart BankingUniCredit Bank  

15 Era smartbanking - ČSOB Settle Up PayPaleBay Inc. 

16 
MasterCard Mobile CZ & 

SKWincor Nixdorf s.r.o. 
PayPal mBank 

17 Citibank My wallets DluhyFilip Štorek 

18 

Pocket Expense Personal 

Finance – Account Tracker, 

Budget Planner & BillsAppxy 

Mobito 
Money Wallet (free)Alexey 

Starchikov 

19 Finanční kalkulačky ING Bank My Carkineapps 

20 ING Bank 
The paysafecard 

apppaysafecard.com 
BMIStudents_Power 
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3.4. Dotazník 

 

3.4.1. Metodológia prieskumu 

 

Dr Phill Garland vo svojom článku (OpenForum, 2012) navrhuje zoznam etáp, ktoré by mali 

byť dodržiavané pri navrhovaní dotazníku. V nasledujúcich odstavcoch sa budem venovať 

popisu jednotlivých krokov, ktoré som pri zostavovaní svojich otázok dodržiaval:  

 

a) definícia cieľov a cieľovej skupiny 

Ako prvý krok u každej vedeckej práce by malo byť určenie cieľa alebo cieľov ku ktorému sa 

má dospieť. Inak tomu nie je ani pri konštrukcii dotazníku, no tieto ciele musia korelovať 

práve s cieľmi celej diplomovej práce. 

 

Na základe zvolenej cieľovej skupiny sa ďalej rozhodujeme akým spôsobom budeme tvoriť 

otázky. V teoretickej časti som venoval priestor definícii generácie Y, a keďže cieľ práce je 

skúmať inovácie bankových inštitúcii práve z pohľadu tejto generácie, mojou cieľovou 

skupinou boli respondenti vo veku 18-33 rokov. Z dôvodu nízkeho či vysokého veku bolo zo 

štatistiky vyradených 11 odpovedí a konečný počet respondentov sa rovnal 113. Na obr. 3.8, 

3.9 je znázornená demografická štatistika respondentov. Ako prvé sú respondenti rozdelení 

podľa aktuálneho statusu, ďalej sú vizualizované údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 

mesačnom zárobku (netto) a tiež proporcie odpovedí podľa pohlavia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 3.8: Demografické údaje respondentov - aktuálny status, pohlavie (Zdroj: autor) 
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      Obr. 3.9: Demografické údaje respondentov -najvyššie dosiahnuté vzdelanie, mesačný plat –netto  

(Zdroj: autor) 

 

b) návrh dotazníku 

V rámci jednotlivých období sa menil aj spôsob, akým sa výskumný pracovníci či 

marketingové oddelenia dostávali k informáciám o klientoch. Podľa Mccrindle.com (2012) sa 

pre výskum generácie Y odporúča použiť jednu z nasledujúcich metód: video výskum, online 

fóra či online dotazník (obr.3.10).  

Vo svojej praktickej časti som použil dotazník, ktorý som vytvoril prostredníctvom software 

Qualtrics.com a distribuoval ho cez sociálne siete. V rámci tohto postupu som chcel zaručiť, 

aby osoby, ktoré boli oslovené, mali dostatok času pri vyplnení dotazníku - preto som zvolil 

možnosť online distribúcie. Priemerný čas vyplnenia dotazníku bol 5 minút, a jednej otázke 

respondenti venovali v priemere 20 sekúnd. Dotazník je zverejnený v prílohe.  

 

 

Obr. 3.10: Metodológia pre zber dát a výskum- (v rámci piatich 

generácií (Zdroj: McCrindle research)  
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Dotazník obsahoval 16 otázok rozdelených do troch hlavných častí: demografia, distribučné 

kanály, tradičné banky verzus neobaky. U niektorých otázok som zvolil kreatívny spôsob 

návrhu, kde respondenti mali zoradiť odpovede od 1-7 či vybrať a priradiť otázku do jedného 

z boxov. U poslednej otázky som použil takzvanú „heatmapu“, kde ako výstup z dotazníku mi 

bol vygenerovaný obrázok s počtom kliknutí na vybraný design. 

Dotazník mal svoju logickú štruktúru a zahrnutím kreatívnych otázok som chcel dosiahnuť 

aby respondenti nevolili odpoveď iba obyčajným kliknutím, ale museli nad daným 

problémom dlhšie zauvažovať.  

 

c) pilotný zber dát 

Viacerí autori odporúčajú (Peterson, 2000; Flick 2009) aby bol dotazník ešte pred samotnou 

fázou zberu dát otestovaný úzkou skupinou ľudí, ktorí identifikujú prípadné nedorozumenia či 

gramatické chyby. Predtým než som dotazník rozposlal, nechal som 5 ľuďom nezávisle 

posúdiť prípadne ťažkosti s vyplnením otázok.  

Zlepšenia ktoré mi táto fáza poskytla boli nasledujúce: 

- zmena intervalu veku a presmerovanie respondenta v prípade nesplnenia podmienky: 

vek=18-33 

- zmena intervalu zárobkov 

- otázky zamerané na typ bankového účtu boli zlúčene do jedinej 

- pridaný tzv. „Progres bar“ aby užívateľ mohol vidieť koľko otázok z celkového počtu 

zodpovedal 

- úprava gramatických chýb 

  

d) analýza dát 

Výsledky dotazníka boli stiahnuté vo formáte .xls a následne spracovávane a analyzované 

v programe Microsoft Excel. 

 

e) Spoľahlivosť a validita dát 

„Pri vykonávaní výskumu je dôležité aby dáta boli spoľahlivé a platné“ (Joppe, 2000, s.1). 

Toto zaručuje, že výsledok je hodnoverný a môže byť ďalej zdokonaľovaný ďalšími 

analýzami. Nikto však s určitosťou nedokáže garantovať takýto výsledok, ale ako je zrejmé 

z predchádzajúcich paragrafov, snažil som sa riziko v čo najväčšej miere limitovať. 
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3.4.2. Štatistické zhodnotenie dotazníka 

Internetový dotazník chcem najskôr vyhodnotiť prostredníctvom štatistického testu 

významnosti chí-kvadrát pre kontingenčnú tabuľku. V rámci tohto testu bola formulovaná 

nulová a alternatívna hypotéza. Nulová hypotéza nenachádza štatistickú významnosť medzi 

rozdielom hodnôt skutočnej a očakávanej preferencie. Alternatívna hypotéza medzi rozdielom 

týchto hodnôt štatistickú významnosť nachádza.  

 

Vzhľadom k stanoveným cieľom práce boli zvolené nasledujúce 4 nulové hypotézy: 

H1: Neexistuje závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením bežného účtu.  

H2: Neexistuje závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením sporiaceho účtu.  

H3: Väčšina z oslovenej generácie sa nestretla so službami Neobánk - firmy z iných 

sektorov, ponúkajúce finančné služby 

H4: Rozdiel skutočnej a očakávanej hodnoty hypotézy: „Dĺžka vedenia účtu v danej 

inštitúcii ovplyvní klientovo rozhodnutie o migrácii účtu“ nie je štatisticky signifikantný. 

H5: Dosiahnuté vzdelanie neovplyvňuje dôveru klientov v tradičné banky 

 

Na prezentáciu otázok, na základe ktorých sa má nulová hypotéza dokázať alebo vyvrátiť, 

slúži  kontingenčná tabuľka. Táto tiež vyjadruje skutočné preferencie respondentov s väzbou 

na nulovú hypotézu, ako aj samotný počet respondentov v rámci danej otázky. Očakávané 

preferencie som dostal vynásobením marginálnych preferencií v tabuľke a výsledný súčin bol 

podelený celkovou preferenciou. 

Pre každé pole tabuľky bola následne vypočítaná hodnota (S-O)2/O , kde S=skutočná 

preferencia a O=očakávaná preferencia. Vypočítané hodnoty následne tvoria testové kritérium 

x2  (chí-kvadrát), ktoré znázorňuje rozdiel medzi alternatívne a nulovou hypotézou.  

Aby bolo možné posúdiť vypočítané hodnoty, je potrebné definovať počet stupňov voľnosti 

daného kritéria podľa:  

    (1) 

kde písmeno r charakterizuje počet riadkov v tabuľke a písmeno s počet stĺpcov v tabuľke. 

Pre testovanie významnosti bola určená hladina významnosti 0,05. Po uskutočnení všetkých 

krokov je následne možné určiť kritickú hodnotu testového kritéria  

                 (2) 

 Test je následne vyhodnotený porovnaním hodnoty testového kritéria s kritickou hodnotou 

funkcie rozloženia pravdepodobnosti za predpokladu platnosti nulovej hypotézy. Ak je 
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kritická hodnota väčšia ako vypočítaná hodnota, nulová hypotéza nebude zamietnutá. 

Alternatívna hypotéza v tomto prípade zamietnutá bude a medzi vzorkami nebol nájdený 

štatisticky významný rozdiel. Pokiaľ je kritická hodnota menšia alebo  rovná vypočítanej 

hodnote, nebude zamietnutá alternatívna hypotéza. Nulová hypotéza zamietnutá bude a medzi 

vzorkami bol nájdený štatisticky významný rozdiel.  

Prostredníctvom tohto testu významnosti sa dokazuje existencia štatistickej významnosti 

prostredníctvom rozdielu skutočnej a očakávanej preferencie generácie Y. 

H1:  

Nulová: Neexistuje závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením bežného účtu.  

Alternatívna: Existuje závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením bežného účtu. 

H2:  

Nulová: Neexistuje závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením sporiaceho účtu.  

Alternatívna: Existuje závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením sporiaceho účtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 3.11: Prehľad výsledkov dotazníka s jednotlivými bankami a typmi účtu  (Zdroj: autor) 

 

 Tab. 3.8.:Kontingenčná tabuľka pre účely testovania hypotéz H1 a H2  (Zdroj: autor) 

Skutočné 

hodnoty Bežný účet 

Celkovo 

BU Sporiaci účet 

Celkovo 

SU 

Plat Áno % Nie %   Áno % Nie %   

< 20 000 czk 81 96,42% 3 3.58% 84 18 21,43% 66 78,57% 84 

> 20 001 czk 29 100% 0 0% 29 21 72,41% 8 27,59% 29 

Celkom 110   3   113 39   74   113 

Očakávané 

hodnoty Áno 

 

Nie 

  

Áno 

 

Nie     

< 20 000 czk 81,77 

 

2,23 

  

28,99 

 

55,0088     

> 20 001 czk 28,23 

 

0,77 

  

10,01 

 

18,9912     
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Výsledok som dostal použitím funkcie CHISQ.TEST (actual_range;expected_range) ktorá 

vracia hodnotu štatistickej významnosti a ktorú následne porovnávam so stanovenou 

hodnotou 0,05 a teda testujem s pravdepodobnosťou 95%. 

 

V prípade bežného účtu:  

p = 0,302313 

a nulovú hypotézu teda nemôžeme zamietnuť, z čoho vyplýva že neexistuje štatistická 

závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením bežného účtu. 

 

V prípade sporiaceho účtu: 

p = 6,38 *10-7 

nulovú hypotézu zamietame a prijímame jej alternatívu, z čoho vyplýva že existuje štatistická 

závislosť medzi výškou zárobku a vlastnením bežného účtu. 

 

H3:  

Väčšina z oslovenej generácie sa nestretla so službami Neobánk - firmy z iných sektorov, 

ponúkajúce finančné služby. 

Zo 113 opýtaných odpovedalo na túto otázku kladne len 5 respondentov čo je len 4,42% a 

hypotéza H3 sa teda z tohto dôvodu potvrdila.  

Príčinu v tomto prípade treba hľadať v nedostupnosti takýchto služieb na území ČR a takisto 

nízka popularita v okolitých krajinách, kde by sa respondenti mohli stať klientom týchto 

inštitúcií. 

 

H4:  

Nulová: Rozdiel skutočnej a očakávanej hodnoty hypotézy: „Dĺžka vedenia účtu v danej 

inštitúcii ovplyvní klientovo rozhodnutie o migrácii účtu“ nie je štatisticky signifikantný. 

Alternatívna: Rozdiel skutočnej a očakávanej hodnoty hypotézy: „Dĺžka vedenia účtu v danej 

inštitúcii ovplyvní klientovo rozhodnutie o migrácii účtu“ je  štatisticky signifikantný. 
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           Obr. 3.12: Prehľad výsledkov dotazníka s hodnotami dôvodov pre zmenu banky (Zdroj: autor) 

    

     Tab. 3.9: Kontingenčná tabuľka pre účely testovania hypotézy H4 (Zdroj: autor) 

Ktorá možnosť by ma 

presvedčila k zmene banky 

 

Ako dlho vlastním účet 

Skutočné hodnoty Celkom Očakávané hodnoty Celkom 

< 3roky 4 - 7 rokov > 7 rokov   < 3roky 4 - 7 rokov > 7 rokov   

Nižšie poplatky 28 33 11 72 21,6 37,49 12,91 72 

Vyššie úročenie 12 20 17 49 14,7 25,51 8,79 49 

Prehľadnejšie podmienky 20 16 12 48 14,4 24,99 8,61 48 

Poloha pobočky 0 3 0 3 0,9 1,56 0,54 3 

Inovatívne produkty 17 29 6 52 15,6 27,08 9,32 52 

Odporučenie známeho 1 9 0 10 3 5,21 1,79 10 

Výhodné prevody v rámci 

EU/zahraničia 9 41 6 56 16,8 29,16 10,04 56 

CELKOM 87 151 52 290 87 151 52 290 

 

Použitím funkcie CHISQ.TEST (actual_range;expected_range) dostávame: 

p = 0,00010564, 

nulovú hypotézu zamietame a prijímame jej alternatívu, z čoho vyplýva že existuje štatistická 

závislosť medzi dobou vedenia účtu v danej inštitúcii a možnosťami pre ktoré by zákazník 

zmenil banku a je štatisticky signifikantná. 

 

H5: 

Nulová: Dosiahnuté vzdelanie neovplyvňuje dôveru klientov v tradičné banky 

Alternatívna:  Dosiahnuté vzdelanie ovplyvňuje dôveru klientov v tradičné banky. 
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               Obr. 3.13: Prehľad výsledkov dotazníka s hodnotami pre zvolené inštitúcie (Zdroj: autor) 

 

Tab. 3.10: Kontingenčná tabuľka pre účely testovania hypotézy H5 (Zdroj: autor) 

Ktorej firme by 

som dôveroval 

v prípade 

poskytovania 

finančných 

služieb 

 

Vzdelanie  

Skutočné hodnoty Celkom Očakávané hodnoty Celkom 

Základné a 

stredoškolské 

vzdelanie 

Vysokoškolské 

vzdelanie I. stupňa 

a vyššie   

Základné a 

stredoškolské 

vzdelanie 

Vysokoškolské 

vzdelanie I. stupňa 

a vyššie   

Apple 12 15 27 9,40 17,60 27 

Facebook 5 0 5 1,74 3,26 5 

Google 30 26 56 19,49 36,51 56 

PayPal 2 37 39 13,57 25,43 39 

Prevádzkovateľ 

mobilnej siete 7 4 11 3,83 7,17 11 

Tradičná banka 15 51 66 22,97 43,03 66 

CELKOM 71 133 204 71 133 204 

 

Použitím funkcie CHISQ.TEST (actual_range;expected_range) dostávame: 

p = 0,039431943, 

 

čo je hodnota menšia ako 0,05 a aj v tomto prípade zamietame nulovú hypotézu. Prijímame 

jej alternatívu čo znamená že výška dosiahnutého vzdelania signifikantne vplýva na dôveru 

tradičným bankám. 
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3.4.3. Zaujímavé výsledky a porovnania 

Pri spracovaní dotazníka som narazil na výskum spoločnosti EY (2014) a myslím, že je 

zaujímavé porovnať výsledky z krajín EU (obr.3.15, 3.16) a zistiť hlavné odlišnosti vo vývoji 

a v technickej vyspelosti klientov českých bánk (obr.3.14, 3.17). 

 

Percentuálne vyjadrenie preferencií podľa úkonov 

Pri prvom pohľade na graf č.1  sú jasné 3 úkony, ktoré by klient bánk riešili v pobočke a to: 

žiadosť o pôžičku s viac ako 96%, založenie či zrušenie účtu s 86% a objednanie novej služby 

s 81% celkových hlasov. Na druhú stranu prekvapivo silná pozícia patrila internet bankingu 

kde si najviac hlasov rozdelili: zaplatenie faktúry s 92%, zaslanie finančných prostriedkov 

známemu s 89% a zmena služby (nastavenie limitu platobnej karty) so 77% celkových hlasov. 

Z tohto je zrejmý rozdiel, že zákazník v prípade novej služby volí najradšej návštevu pobočky 

a vyhľadáva odborné poradenstvo. Pri jednoduchej zmene služby volí variantu internetového 

bankovníctva. Pri strate platobnej karty ako prvá varianta, ktorú by klienti banky zvolili je 

s 92% call centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.14: Percentuálne vyjadrenie preferencií podľa úkonov – ČR  (Zdroj: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.15: Percentuálne vyjadrenie preferencií podľa úkonov – Európa (Zdroj: EY2014) 
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Nie všetky výsledky sa dajú porovnať, ale na základe podobnej štruktúry oboch výskumov 

môžem poukázať na oblasti v ktorých sa výsledky v ČR a v EU najviac líšili: 

- overenie stavu účtu cez internet banking by v EU volilo 50% opýtaných, zatiaľ čo 

v Českej republike až 70% respondentov,  

- rovnaký rozdiel bol aj vo výsledku Platby/Prevodu peňažných prostriedkov kde 

výsledok v ČR bol opäť o 20% vyšší v prospech internetového bankovníctva. 

Vypovedá to o technickej vyspelosti zákazníkov českého bankového sektoru. 

 

Pri porovnaní  výsledkov s EU trendom však môžeme vidieť aj určitú podobnosť, a to 

v nasledujúcich úkonoch: 

- vklad peňažných prostriedkov na pobočke dosiahol v EU hodnotu  52% a v ČR 49%, 

bankomat by zvolilo 28% opýtaných a v Českej republike by túto možnosť využilo 

20% zákazníkov. Tento výsledok svedčí o tom, že vkladové bankomaty získavajú na 

popularite.  

- overenie stavu účtu na mobilnom telefóne by v EU volilo 10% opýtaných a v ČR 

13%. Služby bankomatu by v tomto prípade využilo v Európe 21% opýtaných a v ČR 

14%. 

Adopcia mobilných služieb je podľa oboch výsledkov stále menšia, než by si banky 

predstavovali. V minulom roku sme v predchádzajúcich analýzach mohli sledovať akú 

pozornosť banky venujú inováciám mobilných aplikácií, a tak v budúcnosti bude toto číslo 

stúpať u väčšiny uvedených úkonov. 

 

Frekvencia využitia distribučných kanálov banky 

Ďalším vhodným porovnaním oboch výskumov je štatistika frekvencie využitia jednotlivých 

distribučných kanálov. Výsledky v Českej republike jednoznačne dokazujú, že využitie 

internetového bankovníctva či bankomatu jednoznačne dominuje pred návštevami v banke. 

Zatiaľ čo banku navštívi väčšina opýtaných len niekoľkokrát do roka. Služby internetového 

bankovníctva (v predchádzajúcej štatistike) sú využívane na týždennej či mesačnej báze. Čo 

sa týka mobilného bankovníctva, vidíme opäť veľmi podobný výsledok EU a ČR. Svedčí to o 

tom, že technológie sa v Európe štandardizujú a väčšina krajín je na tom s adopciou 

mobilných služieb na zrovnateľnej úrovni. Prekvapivo nízke výsledky dosiahlo call centrum, 

kde české publikum využilo túto službu len zriedka, a vo väčšine prípadov len pri blokácii 

odcudzenej platobnej karty. 
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Online platby a platby v kamennej predajni 

U nasledujúcich dvoch štatistik chcem porovnať online a offline možnosti platby. Kým u 

platby online (obr.3.19) bolo za posledné roky predstavené veľké množstvo možností, u 

platby v kamennej pobočke (3.18) sa len v minulom roku začali presadzovať aj iné spôsoby 

než hotovosť či kreditná/debetná karta.  

 

 

Obr. 3.18: Preferencie u platieb v kamennej predajni  (Zdroj: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.19: Preferencie u platieb online (Zdroj: autor) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hotovosť

Bezkontaktná platobná karta bez nutnosti…

Kreditná/debetná karta s PIN

Smartphone

Zariadenie v podobe prívesku, hodiniek

Áno Skor Áno Možno Skôr nie Nie

Obr. 3.17: Frekvencia využitia (%) 

distribučných kanálov banky – ČR (Zdroj: 

autor) 

 

Obr. 3.16: Frekvencia využitia (%) 

distribučných kanálov banky - Európa 

(Zdroj: EY2014) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Platbu kreditnou/debetnou kartou

Prevod peňazí z účtu / Platobná brána k účtu

Dobierka pri prevzatí tovaru

Možnosť obdržať tovar s faktúrou a…

PayPal

Premium SMS / Mplatba

GoPay / Mobito

Áno Skor Áno Možno Skôr nie Nie
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Prvá otázka znela „aký spôsob platby by opýtaný zvolil pri platbe v kamennej predajni“. 

Prekvapujúci výsledok zaznamenala platba v hotovosti, pre ktorú odpovedalo kladne viac ako 

60% respondentov. Ako druhá sa v tejto štatistike umiestnila platba platobnou kartou s PIN a 

tretiu priečku obsadila bezkontaktná karta. Len nízke percento obsadili platby prenosným 

zariadením a mobilom. Tento výsledok svedčí o tom, že tieto dva nové spôsoby platby ľudia 

nevnímajú ako niečo, čo by malo byť pohodlnejšie než platba plastovou kartou.  

 

Druhá otázka znela obdobne: „Ktorú možnosť platby by ste zvolili u online predajcu?“ Nákup 

v internetovom obchode ponúka na rozdiel od kamennej predajne niekoľkonásobne viac 

možnosti platby. V posledných rokoch ku tradičným - prevodu na účet a dobierke pridali aj 

možnosti ako online platba kartou, online platobná brána/nástroj banky (mPeníze- mBank, 

Platba 24 –Česká sporiteľne) či cez online nástroje prostredníka (Paypal.com alebo česká 

alternatíva PayU). 

Ani výsledky u tejto otázky neboli veľmi neočakávané a medzi najobľúbenejšími spôsobmi sa 

umiestnila platba kreditnou/debetnou kartou, a prekvapivo prevod peňazí a dobierka - teda 

tradičné spôsoby. Paypal so ziskom 70% sa umiestnil na druhej priečke, čo len svedčí o tom, 

že internet je veľmi globalizované miesto a pravdepodobne vysoké percento oslovených 

platilo za svoj tovar v zahraničí alebo na aukčnom portáli Ebay. 

Každý z uvedených spôsobov platby na internete má svoje špecifiká. Ľudia zvažujú 

predovšetkým rýchlosť vykonania platby, bezpečnosť a nákladovosť. Riziká spojené so 

samotnou platbou sú hlavne zneužitie poskytnutých údajov či riziko z hľadiska nedoručenia 

zakúpenej veci. 

 

Vysoké percento odpovedí, ktoré obdržala možnosť dobierky si vykladám tak, že mladí ľudia 

mali v minulosti zlú skúsenosť s inými spôsobom platby. Dobierka by mala byť v tejto dobe 

už prežitá varianta, keďže prepravné spoločnosti si väčšinou účtujú fixný poplatok. Ľudia sa 

mylne domnievajú že sa jedná o bezpečnú možnosť keďže nikam neposkytujeme citlivé 

údaje, balík platíme až po samotnom prijatí, no existuje riziko že vo vnútri nájdeme 

poškodený alebo odlišný tovar. V tomto prípade transakcia prebehla a prepravca utŕžené 

peniaze nie je povinný vrátiť.  

Prevod peňazí na účet získal podobné percento odpovedí ako dobierka. Tu je nutné 

poznamenať, že pri takomto spôsobe platby sa nákup predĺži zvyčajne o pár dní, kým 

predajca obdrží požadovanú čiastku. Hodnota tohto výsledku môže byť spôsobená tým, že u 
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určitých služieb sme obmedzený len touto variantou. Výhodou je, že domáce platby sú vo 

väčšine prípadov zdarma a tak jediný náklad ktorý zákazníkovi vzniká je čas.  

Online platba kartou si získala na popularite u väčšiny zákazníkov a prepravcov aj cez jej 

niektoré nevýhody. Vydavateľ karty má z každej vykonanej platby kartou províziu 

(najčastejšie 3-4%), ktorá ide na ťarchu predajcu. Navyše vydavateľ karty posiela peniaze 

predajcovi s oneskorením (zvyčajne mesačnom), čo môže eshopu generovať ďalšie náklady. 

Bezpečnosť býva predmetom častých diskusií a existuje tu určité riziko možného zneužitia 

údajov poskytnutých k platbe 

Platba platobnou bránou banky je najnovšia možnosť online platieb. Po dokončení 

objednávky sme presmerovaný do prostredia internetového bankovníctva svojej banky, kde 

potvrdíme dané údaje a zaplatíme pomocou štandardnej autorizácie pre platby v internet 

bankingu (SMS token). Tento spôsob je o niečo bezpečnejší než platba platobnou kartou, 

keďže pridáva zabezpečenú verifikáciu cez nástroj banky. Nevýhodou tohto variantu platby 

je, že nie je veľmi rozšírený a adoptovaný v eshopoch.  

 

Keďže PayPal v ČR nemá veľké zastúpenie (na území ČR je dominantná služba PayU 

vyvinutá pôvodne pre Aukro), je prekvapivý výsledok ktorý dosiahol v dotazníku. Pri 

dôkladnejšej analýze tento spôsob platby v rámci zahraničia znie logicky. Zahraničný 

predajca neposiela zvyčajne tovar na dobierku pre riziko prepravných nákladov ktoré by mu 

vznikli pri neprevzatí tovaru a takisto poplatok za zahraničnú platbu je vo väčšine prípadov 

nezdravo vysoký. PayPal naviac overuje obchodníkov a v prípade nedoručenia tovaru sa ručí 

vrátením celej sumy.  

 

Mobilné služby či alternatívne spôsoby platby získali veľmi nízke percento a je preto úlohou 

bánk v budúcnosti spolupracovť na štandarde, ktorý by posilnil pozície oboch offline aj online 

platobných nástrojov. Snaha Mobita momentálne vyzerá ako neúspešný pokus, keď ani za rok 

svojej existencie si táto aplikácia nevybudovala základňu klientov a pritom nebola limitovaná 

typom mobilného zariadenia ani operačným systémom. 
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4. NÁVRH INOVÁCIE ICT A JEJ VYHODNOTENIE 

 

„Banking is necessary, but banks are not.“ Bill Gates, 1994 

 

V tejto časti by som chcel zhrnúť výsledky predchádzajúcich analýz a navrhnúť niekoľko 

riešení pre jednotlivé oblasti, v ktorých by sa české banky mali vybrať podobnou cestou ako 

zahraničné inštitúcie či preraziť s vlastným riešením. Kapitola bude rozdelená do dvoch 

hlavných častí, ktoré sú koncipované na základe dielčích cieľov definovaných v úvode práce. 

Ako prvé predstavím návrhy na transformáciu pobočky a organizačnej štruktúry bánk a 

následne sa budem venovať riešeniam, ktoré môžu priblížiť banky záujmu mladej generácie. 

 

4.1. Transformácia pobočky a organizačnej štruktúry 

Slovo banka pochádza od talianskeho „banco“, čo v preklade znamená lavička, na ktorej v 

minulosti sedávali obchodníci v talianskych prístavoch, ktorý poskytovali finančný kapitál pre 

majiteľov lodí a iných obchodných partnerov. Najstaršou bankou je Monte dei Paschi di 

Siena, ktorá bola založená v roku 1472 a jej pobočka sa stále nachádza na pôvodnom mieste 

v Siene (King 2012). Keby sme chceli porovnať odlišnosť tejto pobočky od moderných, zistili 

by sme že sa až tak radikálne nelíšia. V minulosti slúžila banka ako miesto pre distribúciu 

peňazí, s primárnou aktivitou ukladania peňazí a ich následného výberu. Aj keď nastalo 

mnoho sociálnych a technologických zmien, môžeme s istotou súhlasiť s tvrdením, že banky 

sa nesnažili posunúť služby na pobočkách iným smerom. Behaviorálne zmeny, ktoré som 

popisoval na miestach vyššie spôsobujú, že banky začínajú byť stratové a preto počty 

pobočiek rapídne redukujú. Na obrázku 4.1 som znázornil očakávaný vývoj jednotlivých 

distribučných kanálov bánk. 

 

 

Obr. 4.1: Predpokladaný matrix vývoja bánk a ich distribučných kanálov  (Zdroj: autor) 



68 

 

V súčasnosti existujú v podstate tri hlavné dôvody návštevy banky retail klientom: 

 fyzické uloženie peňazí 

 rada či odporučenie o produkte o ktorom nemôžem nájsť informáciu inak 

 problém ktorý sa nedá vyriešiť inak ako návštevou pobočky (legislatíva,..)  

 

V tomto doporučení sa chcem venovať premene konceptu pobočky a uviesť niekoľko 

príkladov ktoré fungujú v zahraničí. Banka v tomto prípade nemá implementovať každý typ 

navrhnutej pobočky, ale mala by zahrnúť aspoň časť z elementov do svojich stávajúcich 

priestorov: 

„Vlajková pobočka“ 

Prvá inšpirácia pre banky je nutnosť sledovať marketingové aktivity luxusných značiek a 

technologických gigantov. Za najúčinnejšiu formu offilne propagácie sa považuje práve 

„vlajková pobočka“. Spoločnosti ako Apple či Prada si takto budujú silu značky, kde 

najsilnejšiu stránku tvorí personál. Znaky, ktoré by mali byť typické pre takýto druh pobočky 

sú: 

 atraktivita, schopnosť zaujať, otvorené a príjemné prostredie, 

 výber pracovníkov so silnými sociálnymi schopnosťami, 

 orientácia na poradenské služby pred transakčnými, 

 možnosť personalizácie služby, 

 kultúra v organizácii nastavená tak, že pracovník nie je odmeňovaný za počet 

predaných produktov ale za iniciatívu pri poradenských službách. 

„Pop-up pobočka“ 

Ako ďalší druh uvádzam typ pobočky ktorý by sa na danom mieste nachádzal len určitú dobu. 

Za nízke náklady tieto jednoduché riešenia pomôžu banke priblížiť sa istej skupine klientov. 

Banka by mala navrhnúť špecifický produkt pre dané miesto ako aj kampaň ktorá podporí 

v navrhnutom období snahy o zisk klienta či zvýšenie tržieb. V českom prostredí sa 

nestretávame často s niečím podobným ako univerzitná banka a práve prítomnosť 

poradenských služieb na takýchto miestach odhadujem ako ďalší trend ktorý sa len posilní 

tým ak v budúcnosti bude študent nútený s bankou jednať o pôžičke za štúdium. 

Tab. 4.1: Možnosti pre využitie „Pop-up pobočky“ (Zdroj: autor) 

   TYP          MIESTO             PRODUKT 
Stánok, Prenosný pult, .. Výstavy Pôžička (výstava stavebných 

materiálov, moto výstava,..) 
Auto-stánok Dealer automobilov Leasing, poistenie 
Mobilná pobočka Obchodné centrum  Mobilná – nákladné vozidlo, 

obsahujúca bankomat, pôžičky 
Univerzitná pobočka Univerzitný kampus Pôžičky, študentské účty 
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„Bankopoisťovna“ a synergie ďalších služieb 

Na ulici či nákupnom centre vidíme susediace pobočky banky, poisťovne či telefónneho 

operátora. Náklady na prevádzku týchto troch priestorov sú obrovské a návštevnosť pobočiek 

už dlhšiu dobu klesá. Zatvoriť tieto priestory by nebolo logické, pretože stále existuje časť 

ľudí, ktorý si nevedia predstaviť objednávku služby či jej platbu bez fyzickej návštevy svojej 

inštitúcie. No všetky spomenuté typy podnikov budú určite v blízkej dobe uvažovať o 

stratégii v podobe zlúčenia svojich obchodných miest. Služby bankovníctva a poisťovníctva 

majú k sebe najbližšie a taktiež spolupráca banky a mobilného operátora by mal byť v 

budúcnosti normálny jav, keďže banka potrebuje infraštruktúru pri poskytovaní mobilného 

pripojenia a operátor môže staviť na fakt, že ľudia bankám dôverujú, čo sa potvrdilo aj 

v analytickej časti mojej práce. 

 

Doposiaľ som sa venoval návrhom ktoré zlepšujú image pobočky a tiež patria do kategórie 

tých, ktoré by mali banke v dlhodobom hľadisku získať vyšší počet klientov a zvýšiť záujem 

o ponúkane služby. K týmto chcem pridať ďalšie návrhy vďaka ktorým by banky mohli znížiť 

svoje náklady. Základnou snahou bánk by mala byť osveta či edukácia klientov založená na 

propagácií služieb, ktoré ušetria čas obom stranám. Súčasný spôsob, keď banka zverejní 

sadzobník za služby na pobočke na svojom webe či letákoch sa zdá byť nedostatočný. Ďalším 

návrhom by mohol byť presun zákazníckych centier a sídiel s technickými pracovníkmi do 

iných krajských miest, kde by v porovnaní s hlavným mestom banka určite zmenšila mzdové 

náklady, či náklady spojené s priestormi. 

   

Ako nedostatok sa bankám často vytýka ich zastarala organizačná štruktúra, ktorá 

nereagovala na zmenu v distribučných kanáloch a preto klesá schopnosť presadiť niečo nové, 

či v krátkom čase zareagovať na kroky konkurencie. Na obr.4.2 je návrh organizačnej 

štruktúry podľa spoločnosti Imacor, ktorý by banke umožnil reagovať rýchlejšie na zmeny 

v tomto sektore. 

Požiadavky na redukciu slabých stránok a bariér vo finančných inštitúciách (Imacor, 

2012): 

 schopnosť zdieľať funkcie v rámci všetkých distribučných kanálov 

 štandardizovaný software 

 štandardizovaný a rozšírený hardware 

 technológia je budovaná vo vrstvách a nezávisle 

 IT prostredie je schopné adaptácie a dokáže dynamicky distribuovať úkony 
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          Obr. 4.2: Návrh organizačnej štrukúry, ktorý by umožnil banke reagovať rýchlejšie na zmeny 

(Zdroj:Imacor.eu) 

 

4.2. Banka a generácia Y 

 

Táto časť sa venuje sumarizácii inovácií, ktoré by mladá generácia podľa prieskumu uvítala a 

ktoré sa momentálne stávajú populárne v zahraničí. Začal by som pohľadom na graf (obr. 4.3), 

ktorý ako jeden z posledných nebol zanalyzovaný v predchádzajúcich kapitolách. Chcem ním 

podložiť, že záujem mladých ľudí sa dá získať aj drobnými inováciami.   

 

Obr 4.3: Preferencie inovatívných služieb mladej generácie – výsledky dotazníka  (Zdroj: autor) 
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Najviac hlasov získalo spojenie platobnej karty s univerzitnou a dopravnou kartou. Vo 

výsledkoch analýz tiež dominovali plastové karty a preto si myslím, že investícia do 

partnerstva s dopravnými spoločnosťami či univerzitami je ideálna. Implementovať do 

platobnej karty ďalší čip nie je nijak zložitý proces a vo svete je možné nájsť veľké množstvo 

príkladov. Dokým sa v ČR vyvinie štandard pre mobilnú peňaženku, a hlavne dokým nastane 

jej masové rozšírenie, považujem za ideálne predstaviť takýto produkt, ktorý by dokázal 

zredukovať počet kariet v peňaženkách. 

Spoločnosť Mobey Forum tiež konštatuje, že model „Prepaid “ (predplatené karty) má 

obrovský potenciál negatívne ovplyvniť pozíciu bánk v budúcich mobilných ekosystémoch  

(Hornblass, 2014) preto by banka nemala brať na ľahkú váhu konkurentov ako napríklad 

mobilných operátorov, ktorí v blízkej dobe budú aj takto rozširovať svoje portfólio služieb.. 

Rovnako by sa mala banka sústrediť na nové formy identifikácie. V dnešnom svete, keď ku 

každej službe je potrebný PIN kód či heslo, staviť na biometrické snímače či technológiu 

rozpoznávania hlasu je určite prínosné a klienti by túto snahu ocenili, čo vyjadrujú aj obe čísla 

z grafu.  

 

Takisto treba si všímať behaviorálne charakteristiky svojich klientov a ako odporučenie 

v tomto smere by som banke navrhol vytvoriť systém odmien a zliav. Na základe analýz ich 

nákupného správania by im mali banky ponúkať cielené zľavy. Myslím si, že banky 

nedostatočne analyzujú množstvo dát ktoré majú o klientovi k dispozícii. 

 

V analýze mobilných aplikácii jednotlivých bánk pre tri najpopulárnejšie operačné systémy 

sme si mohli všimnúť mnoho aplikácií, ktoré boli vytvorené vývojármi v snahe pomôcť 

organizovať rodinné financie, či viesť si záznamy o výdajoch. V zahraničí sú služby 

personálnych managerov financií veľmi populárne a myslím si, že hlavne mladých ľudí by 

táto služba ako súčasť internet/mobile bankingu oslovila. 

 

Mobilné bankovníctvo 

Na obr. 4.4 je možné vidieť odpovede na otázku: „Vyberte funkcionality, ktoré by podľa Vás 

nemali chýbať v mobilnej aplikácii banky“. Vo väčšine prípadov služby s najväčším počtom 

hlasov kopírujú funkcionality internetového bankovníctva. Na rozdiel od tradičných, 

smartphone ponúka viacero možností ako zvýšiť pohodlnosť bankových operácií  
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Banky potrebujú nové a inovatívne spôsoby, ako so svojimi zákazníkmi komunikovať. Preto 

je veľmi dôležité, aby aplikácia obsahovali čo najviac operácií, ktoré budú ich užívatelia 

používať každý deň. Poskytovanie nových funkcií pre mobilné zariadenia je kľúčom k 

úspechu. Jedná sa o funkcie, ktoré umožnia klientom realizovať viac bankových operácií a 

plne využiť vlastnosti mobilných zariadení. 

 

Mobilné bankovníctvo je výborný kanál pre predaj produktov a 

úspešná akvizícia klienta by mala vyžadovať jednoduchý proces 

pri zakladaní účtu. Niekoľko bánk si toto už uvedomila a ponúka 

možnosť založenia účtov on-line cez internet.  Ďalšia možnosť pre 

banky je v poskytnutí výberu hotovosti bez platobnej karty. 

Inšpiráciu môžeme hľadať opäť v zahraničí, kde niektoré banky  

svojim klientom umožňujú vyberať hotovosť z bankomatov len 

pomocou mobilného telefónu. Klient banky si pomocou aplikácie 

zvolí požadovanú čiastku k výberu a ideálne aj v akých 

bankovkách si ju praje. Banka mu potom na mobilný telefón pošle 

unikátny kód, ktorý je platný niekoľko hodín a je možné ho zadať 

v akomkoľvek bankomate tejto banky.         

 

Nárast využívania smartphone a tabletov prinútil banky zareagovať a prepojiť tieto zariadenia 

so svojimi tradičnými kanálmi. Mobilné bankové aplikácie sa v Českej republike veľmi 

rýchlo rozšírili a je evidentné, že si ich klienti bánk tiež rýchlo osvojili. Aplikáciu pre 

smartphone ponúkajú v ČR už takmer všetky banky. Aplikácie sa líšia podľa množstva 

ponúkaných funkcionalít v zabezpečenej a nezabezpečenej časti, či množstve podporovaných 

zariadení. 

 

Web a SNS 

Teplá mapa je grafické znázornenie dát, kde sú jednotlivé hodnoty obsiahnuté v matici 

zastúpenej farbami. Použitie „heatmap“ pomáha získať okamžitú analýzu webovej stránky, jej 

chýb a zlého umiestnenia elementov a zobrazovať ich hustotu vizuálne. Čím svetlejšia farba, 

tým vyššia je v tomto prípade hustota kliknutí. 

 

 

 

Obr 4.4: Preferencie funkcionalit 

mobilnej aplikácie  (Zdroj: autor) 
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Obr. 4.5: Hodnoty „heatmapy“ z dotazníka a príklad nevhodného designu stránky banky  (Zdroj: autor) 

 

Na koniec svojho dotazníka som umiestnil 8 webových stránok vybraných bánk (4 tradičné a 

4 nízkonákladové). Ako je možné sledovať z výsledku (na obrázku 4.5 vľavo), ľudí po 

grafickej stránke zaujali riešenia nízkonákladových bánk. Tieto inštitúcie pochopili, že 

budúcnosť korporátnej webovej stránky je v intuitívnosti a designe ktorý je funkčný aj na 

menších obrazovkách (mobil, telefón). Zároveň však stránka banky musí pôsobiť bezpečne a 

hodnoverne. Vpravo na obr. 4.5 Je znázornený pokus zahraničnej inštitúcie Grow financial, 

ktorý skončil obrovským neúspechom. Pri návrhu web stránky je teda potrebné myslieť nielen 

na kreativitu ale hlavne funkčnosť návrhu a spojenie flash, rušivej grafiky, či iných prvkov je 

pre inštitúciu ako banka viac než nevhodné. 

 

Podľa posledných prieskumov (Ryan, 2014) väčšina respondentov vyjadrila svoju 

nespokojnosť so spôsobom ako sa ich banka momentálne prezentuje na SNS. Facebook, 

Twitter, a ostatné sociálne služby majú slúžiť len na komunikáciu. Často vidíme snahy 

českých bánk ponúkať hypotéky pre mladých ľudí práve na Facebooku. Ako aj vyplynulo 

z dotazníka, ľudia nechcú poskytovať svoje osobné údaje týmto spoločnostiam na sociálnych 

sieťach. Na druhej strane je viac pravdepodobnejšie, že mladí ľudia si všimnú reklamu na 

Facebooku než ako by otvorili email s touto ponukou a preto by mala banka využiť tento 

kanál práve na komunikáciu.  
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5. ZÁVER 

 

 

Banka by nemala svoj záujem upriamovať na migráciu k len online distribučnému kanálu, 

pretože ako výsledky ukázali, niektoré úkony vyžadujú konzultáciu v pobočke. Mali by preto 

analyzovať, ktorá technológia funguje pre danú transakciu najlepšie. To isté platí aj o 

mobilnom bankovníctve, ktoré aj keď je čoraz viac na vzostupe, no často bez finálneho úkonu 

pracovníka na pobočke nie sme schopný službu úspešne objednať. Banky dlhú dobu zarábali 

hlavne na poplatkoch a vysokej úrokovej  marži. Pomery sa  ale menia a svoj podiel na tomto 

majú nízkonákladové banky, ktoré začali ponúkať bežné účty a úvery bez poplatkov a 

sporiace a úverové produkty s veľmi nízkymi úrokmi. Veľké banky budú stále viac pod 

tlakom nákladov, ktoré už nebudú kryté dostatočnými výnosmi z poplatkov a úrokovej marže, 

a budú musieť nutne hľadať alternatívne zdroje príjmov v podobe nového teraz pre banky 

netypického portfólia služieb.  

Užívatelia, ktorí nevyužívajú mobilné bankovníctvo buďto nemajú zariadenie, ktoré by im to 

umožnilo, alebo nedôverujú bezpečnosti tohto kanála. Prieskumy však ukazujú, že mobilné 

prostredie je ďaleko bezpečnejšie ako využitie stolného počítača a internetového 

bankovníctva. Toto však môže byť sčasti aj tým, že  sa jedná o novú službu a je možné 

predpokladať, že s rastom popularity budú útoky na tieto zariadenia pribúdať. Pre mnoho 

užívateľov je najväčšou hrozbou strata zariadení, a preto by mala banka súčasne s 

informáciami o aplikácii uvádzať aj možnosti ako klientovi zabezpečiť prípadnú deaktiváciu 

sužby. Mobilné bankovníctvo pre banky predstavuje obrovskú príležitosť, avšak  tie musia 

nepretržite sledovať bezpečnosť týchto operačných systémov. 

 

Ciele, ktoré som si definoval v úvodnej kapitole boli splnené. Analýzu ICT inovácií za rok 

2013 a úvod roku 2014 som vykonal v analytickej časti svojej práce. Stratégiu bánk u 

implementácie riešení zameraných na mladú generáciu som najskôr začal definovaním tejto 

generácie. Následne bol vytvorený dotazník a jeho výsledky zanalyzované v 3.kapitole práce. 

V kapitole „návrh inovácii“ som sa venoval konkrétnym návrhom pre zlepšenie image banky 

z pohľadu mladej generácie. Tému transformácie bánk som rovnako začal definovaním a 

spolu s dotazníkom a analýzou jednotlivých bánk som dospel k návrhom zverejneným 

v predchádzajúcej kapitole. 
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Využiteľnosť práce by som zhrnul nasledovne: oblasť, ktorou sa práca zaoberá je veľmi 

aktuálna a zachytáva trendy v inováciách v českom prostredí a snaží sa zachytiť rozdiely 

v prístupoch tradičných subjektov a nízkonákladových bánk. Preto môže slúžiť ako cenný 

zdroj literatúry pre niekoho, kto sa v budúcnosti bude snažiť o podobný výskum. Množstvo 

článkov a obrazových štatistík bolo preložených z cudzojazyčných zdrojov, čo predkladám 

ako druhý bod využiteľnosti. Tretím bodom je možnosť prínosu pre management niektorej 

finančnej inštitúcie, ktorý si vďaka práci a podloženým štatistikám môže uvedomiť 

behaviorálne zmeny v chápaní technológie a produktov bánk mladou generáciou.  

 

Návrhy pre ďalšie pokračovanie v analýze bankových inovácií sú: zamerať sa na oblasť P2P 

platieb, ktorých riešenia sa aktuálne začínajú objavovať a analyzovať rizika, ktoré by pre 

banky mohli predstavovať produkty od technologických gigantov ako Google a Apple či 

PayPal. Takisto ďalšia zaujímavá oblasť výskumu by mohla byť analýza produktov určená 

pre inú generáciu a to hlavne z dôvodu, že podľa aktuálnych štatistík populácia starne, teda 

počet starších ľudí prevyšuje mladých a banky by mali zohľadniť tento fakt vo svojich 

strategických plánoch.   
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ZOZNAM SKRATIEK  

 

 

APMS - Asociace provozovatelů mobilních sítí 

B2B - business to business (na úrovni podnik-podnik) 

BPIN – Banking Personal Identification Number (bankové osobné identifikačné číslo) 

CIT - Cash in Transit (prepravované peňažné prostriedky) 

CRM – Customer Relationship Management (manažment vzťahov so zákazníkmi) 

ČBA – česká bankovní asociace 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

ČS - Česká spořitelna 

ČSOB - Československá obchodní banka 

ECB – European centra bank (Európska centrálna banka) 

EDI - Electronic Data Interchange (elektronická výmena dát) 

EFTS - Electronic Funds Transfer System (systém pre elektronickú transakciu prostriedkov) 

EÚ – Európska únia 

EUR – euro 

GSM - Global System for Mobile Communications (Globálny systém mobilných komunikácií) 

HD – High Definition (vysoké rozlíšenie) 

HDP – hrubý domácí produkt 

ICT – Information and Communications Technology  (informačné a komunikačné technológie) 

KB – Komerční banka 

MC - Mastercard 

NFC – Near Field Communication (krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie) 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj) 

P2P – peer to peer (Sieť so vzájomným sprístupňovaním) 

PC – Personal Computer (osobný počítač)  

PCI - Peripheral Component Interconnect (štandard pre zbernicu) 

PDF - Portable Document Format (súborový formát) 

PIN - Personal Identification Number (osobné identifikačné číslo) 

POS – Point of Sale (miesto predaja) 

QR - Quick Response (rychlá reakcia) 

SBČS - Státní banka československá 

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva 

SMS – Short Message Service (krátka textová správa) 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%A9_identifika%C4%8Dn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%A9_identifika%C4%8Dn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo&action=edit&redlink=1
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SNS – Social Network Services (sociálne siete) 

SSL Secure Socket Layer (protokol) 

TAN - Transaction authentication number (autorizačné číslo tranzakcie) 

UICC Universal Integrated Circuit Card (typ SIM karty) 

UMTS - Universal Mobile Telecommunications Systém (univerzálny systém pre mobilnú 

komunikácu) 

USA – Spojené štáty ameriké 

USB - Universal Serial Bus  (univerzálna sériová zbernica) 

USD – americký dolár 

VTM - Virtual Teller Machine (virtálna pobočka) 
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ZOZNAM PRÍLOH 

 

 

Príloha č.1: Dotazník 

 

Príloha 2: Design mobilných aplikácií vybraných bánk 


