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1 Úvod 

Elektronické peníze představují finanční hodnotu, jež je uchována na elektronickém 

platebním prostředku. Tento prostředek může být představován jak různými 

elektronickými zařízeními (karty, náramek s čipem), tak vzdálenými servery. Elektronické 

peníze tedy představují digitální ekvivalent skutečných peněz a lze je považovat za 

plnohodnotnou náhradu mincí a bankovek. Elektronické peníze nikdy neměly ambice plně 

nahradit „skutečné“ peníze – ať už ve formě oběživa či bezhotovostních prostředků. Jejich 

hlavním cílem je ulehčit lidem od těžkostí vyplývajících z drobných plateb.  

Jedním z nejznámějších elektronických platebních prostředků je PayPal, 

prostřednictvím něhož lze platit například na eBay, českou alternativou je pak produkt 

ČSOB PaySec. Ačkoli jsou výše uvedené produkty velmi rozšířeny jak ve světě, tak i 

v České republice, mnoho ekonomických subjektů neví, co to elektronické peníze jsou či 

k čemu slouží. Často chybou je také zahrnování depozitních peněz mezi peníze 

elektronické.  

Cílem této práce je zhodnotit, zda se mohou elektronické peníze stát v České 

republice alternativním prostředkem směny. Zároveň se tato práce se pokusí odpovědět na 

dále uvedené otázky. Je možné, aby elektronické peníze nahradily peníze depozitní či 

dokonce hotovostní při směně zboží a služeb? Jaká je současná pozice elektronických 

peněz jako prostředku směny?  

Práce je strukturována do pěti kapitol. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení 

pojmu elektronických peněz. Je zde nastíněn jejich vývoj, definovány jsou také pojmy, 

které se k nim bezprostředně vážou.  

V úvodu třetí kapitoly jsou vyloženy pojmy související s elektronickými penězi tak, 

jak je definuje Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Zbylá část kapitoly je věnována 

nejprve softwarovým a následně i hardwarovým elektronickým peněženkám a 

společnostem, které je provozují. Je zde popsáno, jak peněženky fungují, jakým způsobem 

je lze nabíjet a vybíjet, či k čemu slouží. Na samotném konci kapitoly je umístěn průzkum 

věnující se EPS. 

 Čtvrtá kapitola je věnována zhodnocení depozitních a elektronických platebních 

systémů. Nejprve jsou srovnány bankovní poplatky u daných bank mezi sebou, v další 

části jsou pak navzájem srovnávány náklady na vedení elektronických peněženek. Konec 

kapitoly hodnotí tyto náklady navzájem. Srovnává však také další klady a zápory 

jednotlivých systémů, stejné jako s nimi související transakční náklady. 
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Pro popis jednotlivých elektronických platebních systémů byla ve třetí kapitole 

využita metoda deskripce. Ve čtvrté kapitole pak byla využita metoda komparace, a to za 

účelem srovnání nákladů na vedení běžných účtů, nákladů na vedení elektronických účtů a 

konečně, ke srovnání těchto nákladů mezi sebou.  
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2 Teoretické vymezení elektronických peněz 

Platba elektronickými penězi je v dnešní době mezi lidmi velice rozšířená a 

oblíbená. Z pohledu široké veřejnosti jde o pohodlné řešení při vyřizování požadovaných 

transakcí. Klientům stačí vlastnit nabitou elektronickou peněženku nebo mít elektronické 

peníze uloženy na pevném disku počítače a mohou jednoduše nakupovat - ať už přímo 

v prodejně
1
 nebo na internetu

2
. Než však peníze získaly také elektronickou podobu, prošly 

velmi dlouhým vývojem, který je nastíněn v následující subkapitole. V její další části je 

stručně popsán vznik a vývoj bankovnictví a také jsou definovány pojmy, které se s penězi 

pojí. Hlavní části kapitoly je však charakterizování toho, co to elektronické peníze jsou a 

jaké jsou jejich hlavní funkce. 

2.1 Historie peněz 

Jak uvádí Jílek (2013), na počátku dějin nebyly peníze pro lidstvo známy. Ke 

směně potravin, zbraní a nástrojů docházelo prostřednictvím jejich směny za jiné produkty. 

Tento druh směny nazýváme barterovým obchodem (nebo též naturální směnou) a funguje 

na principu oboustranné shody potřeb
3
. Podle Daviese (2002) můžeme i v současnosti ve 

světě nalézt barterový obchod v omezených formách. Využíván je především v případech, 

kdy směna zboží za peníze nepřiměřeně zvyšuje náklady transakce.  Jakmile začalo 

v důsledku dělby práce docházet ke specializaci výrobců, obchod se ještě více 

zkomplikoval. Získat některé druhy zboží bylo možné pouze přes řadu směn, což bylo 

pomalé a složité. Naturální směna navíc vyvolávala vysoké transakční náklady, tedy 

náklady spojené s vyhledáváním obchodních partnerů k realizaci směny. Došlo proto 

k vyčlenění určitých druhů zboží, které byly přijímány jako všeobecný prostředek směny. 

2.1.1 Plnohodnotné a neplnohodnotné peníze 

Kůže, plátno, dobytek, sůl či mořské mušle, veškeré tyto a mnohé jiné komodity, 

byly používány jako všeobecný prostředek směny. Jednalo se především o zboží pro danou 

oblast významné či vzácné. Jak Jílek (2013) zmiňuje, takovéto peníze se nazývají 

plnohodnotné či komoditní peníze. Směna za tyto plnohodnotné peníze však byla také 

                                                
1  V prodejnách mohou ekonomické subjekty nakupovat za elektronické peníze díky elektronickým 
peněženkám, na nichž mají dané peníze uloženy. 
2
Na internetu mohou ekonomické subjekty nakupovat prostřednictvím specializovaného softwaru, který 

umožňuje transakce s elektronickými penězi uloženými na pevném disku počítače.  
3 Oboustranná shoda potřeb vyžaduje, aby oba směňující potřebovali produkt toho druhého směnujícího. 
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poměrně náročná, vyvstával totiž problém s přepravou některých druhů těchto komoditních 

peněz, popřípadě s jejich dobou trvanlivosti a dělitelností. 

Revenda (2010) je toho názoru, že peněžní směna je oproti směně naturální 

rychlejší, snadnější a také levnější, čímž pozitivně působí na dlouhodobý ekonomický růst, 

a zároveň dodává, že ekonomiky založené na peněžní směně patřily (a patří) mezi ty 

vyspělejší, oproti ekonomikám založeným na principu naturálních transakcí. 

Podle Juříka (2003) předcházel vzniku peněz vznik bankovnictví. Zmínky o 

prvních bankách pocházejí ze staré Mezopotámie, a to zhruba z 6. století př. n. l., kde 

královské chrámy a paláce sloužily jako spolehlivá úložiště obilí a jiného zboží. Jejich 

majitelé pak získali doklad o svém vkladu. Postupem času byly tyto doklady využívány 

jejich majiteli k platbě závazků vůči jiným subjektům. Velmi rozšířeným platidlem v této 

době byly také vážené kousky drahých kovů – ať už zlata nebo stříbra, které však měly 

různou ryzost, tvar, váhu a tedy i hodnotu. Keltové používali měď, Britové čepele mečů a 

staří Řekové ocelové kroužky. Nicméně tyto peníze bylo velmi snadné padělat. Velká 

změna nastala již o několik desítek let později, kdy byly zavedeny na území dnešního 

Turecka první mince
4
. Tyto měly stejnou ryzost, váhu i tvar a na důkaz jejich pravosti na 

nich byl vyražen obraz lva. Na rozdíl od dříve používaných prostředků směny, měly tyto 

mince určité významné vlastnosti, které si udržely až do současnosti. Jedná se o: 

 stejnorodost, 

 vzácnost, 

 dělitelnost a 

 trvanlivost. 

Navíc byla jejich hodnota garantována státem a měly ustálenou formu. Veškeré tyto 

faktory pak způsobily, že se mincovnictví a mince začaly velmi rychle šířit do dalších států 

(Makedonie, Persie, Řecko). S ohledem na to, že každá říše nebo každé větší antické město 

razilo své vlastní mince, byly mezi nimi vytvořeny směnné kurzy. Směna peněz mezi 

jednotlivými státy se stala zdrojem příjmů kupců a bank. Jak zmiňuje Jílek (2013) 

panovníci velmi brzy zjistili, že mohou z mincí ubírat část drahých kovů a nahrazovat je 

kovy levnějšími, a to bez toho, aby došlo k ovlivnění jejich kupní síly. Pravidelně tedy 

docházelo k „zlehčování“ mincí, což mohlo vést až ke zhroucení měny.  

 Neplnohodnotné peníze byly podle Juříka (2003) nejprve zavedeny v 9. století 

v Číně, přičemž důvodem jejich vzniku byl nedostatek mědi, jež sloužila k výrobě mincí. 

Již o dvě stě let později však byly bankovky sužovány hyperinflací, a proto bylo jejich 

                                                
4 Tyto mince byly vyrobeny z elektronu, což je směs zlata a stříbra.  
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vydávání v 15. století zakázáno. K zavedení prvních bankovek v Evropě došlo až o více 

než 800 let později, než se tak stalo v Číně. První zemí, která se k tomuto kroku odhodlala, 

bylo Švédsko a stalo se tak v 17. století. Švédský příklad následovala Velká Británie, 

Francie a další země. Bankovky neměly žádnou vnitřní hodnotu, ta závisela na jejich krytí 

zlatem či jinými drahými kovy. Po mnoha státních bankrotech klesla hodnota mincí a také 

papírových peněz na zlomek jejich původní hodnoty a bylo proto nezbytné obnovit důvěru 

lidí v tyto platební prostředky. Jako ideální řešení se jevilo zavedení zlatého standardu
5
.  

2.2 Vznik a vývoj bankovnictví 

Historie bankovnictví je dlouhá tisíce let. Od svého vzniku korelovala s dějinami 

peněz a potřebou směny výrobků a služeb. Postupně se však vyvíjela, až získala svou 

dnešní formu.  

2.2.1 Bankovnictví ve světě 

Mezi nejstarší bankovní služby patřila podle Juříka (2003) směna peněz a také 

jejich půjčování. K těmto transakcím docházelo nejčastěji v chrámech. Pro příklad lze 

zmínit např. vyhnání kupců z chámu Ježíšem Kristem, jež je popisované v Novém Zákoně 

(Matouš 20.12). S pádem Římské říše však došlo i k zániku bankovnictví, které tak muselo 

být znovuobjeveno o několik století později. 

Jak uvádí Juřík (2003), novému rozmachu bankovnictví napomohly křížové 

výpravy a obchodní přístavy, jako např. Janov a Benátky. Tyto přístavy fungovaly jako 

obchodní a dopravní centra, především se v nich ale nacházely první banky. Při křížových 

výpravách bylo nezbytné zabezpečit vojsko - jeho stravu, zbroj, ošacení atp. Veškeré 

zásobování obstarávali obchodníci, kteří takto činili pouze v případě, že jim bylo 

zaplaceno. Muselo proto dojít k rozvinutí bankovních služeb
6
. Jako bezpečná úložiště 

peněz byly využívány hrady a rytířské pevnosti. Rytíři zabezpečovali převoz peněz, zlata a 

dalších cenností, ale brzy zjistili, že transport peněz či zlata je příliš nákladný a 

nebezpečný. Využili proto sítě několika tisíců hradů a tvrzí v Evropě a Středomoří a 

vytvořili první moderní bankovní sítě. Tento bankovní systém byl velmi podobný tomu 

dnešnímu. Templářští rytíři používali směnky, šeky, přijímali vklady, prováděli platby do 

zahraničí a samozřejmě také poskytovali různé druhy úvěrů.  

Pospíšil (2007) je toho názoru, že v období 12. – 14. století došlo k rozšíření 

bankovnictví z Lombardie do celé Evropy. Základem bylo zvládnutí podvojného účetnictví 

                                                
5 Revenda (2010) zmiňuje, že zlatý standard ve Velké Británii znamenal definování libry ke zlatu. 
6 Jednalo se například o směnky nebo písemné platební příkazy. 
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a rozvíjejícího se směnárenství. Jak uvádí Le Goff (2012), hlavními nástroji, jež umožnily 

částečně uspokojit potřeby při nedostatku skutečných peněz, byla směnka a pojišťovnictví.  

Důležitou roli sehrály také nové zeměpisné objevy v 15. – 17. století. Financování 

zahraničních cest a následné zajišťování zdrojů pro činnosti v nově objevených zemích se 

promítlo do požadavků na půjčky a úvěry a tedy i na objemu zapůjčeného kapitálu, 

přičemž dlužníky se stávaly nezřídka kdy i samotné státy. Někteří dlužníci však měli 

problémy se splácením svých závazků, což vedlo k bankrotu řady menších bankéřů.  

2.2.2 Bankovnictví na území českých zemí 

Jak zmiňuje Pospíšil (2007), k rozvoji bankovnictví na našem území došlo 

především v rámci Rakousko-Uherska. V českých zemích byl však tento vývoj o něco 

pomalejší než v jiných částech monarchie, a to z důvodu charakteru výroby, který byl 

převážně zemědělský. Rychlejší rozvoj bankovního sektoru přišel až v polovině 19. století, 

kdy začalo docházet k rozvoji průmyslu, a poptávka po službách bank se začala zvyšovat. 

Na našem území sice v této době banky fungovaly, ale jednalo se o banky rakouské, které 

příliš nepodporovaly rozvoj českého podnikatelského sektoru. Velmi nepříznivým 

obdobím pro bankovní domy na našem území byla 70. léta 19. století. Došlo k propadu 

kurzů cenných papírů na vídeňské burze a tento propad se přenesl i k nám. Jeho důsledkem 

bylo uzavření téměř osmdesáti procent bank, jež na našem území působily. Po doznění této 

krize a následné stabilizaci bankovního sektoru došlo počátkem 20. století k výraznému 

rozvoji činnosti bank a dalších společností, jejichž úkolem bylo podporovat spoření a 

úvěrování obyvatelstva s nižšími příjmy. Významnou změnu pro české bankovnictví 

znamenal přechod k centrálně řízené ekonomice po roce 1948. Začal se totiž prosazovat 

jednostupňový bankovní systém, který znamenal soustředění funkcí centrální banky i 

komerčních bank do jedné instituce. Tato centralizace funkcí umožňovala využít banky 

jako podstatný kontrolní prvek v rámci direktivně řízené ekonomiky.  

Po roce 1989 vznikl dvoustupňový bankovní systém, který je typický pro 

bankovnictví v tržních ekonomikách. Došlo též k znovuobnovení členství České a 

Slovenské federativní republiky v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. Na 

základě tohoto a následných vyjednávání byly ČSFR poskytnuty půjčky (a další pomoci), 

které přispěly k hladkému průběhu ekonomické reformy. Rok 1993 znamenal pro nově 

vzniklou Českou republiku spoustu významných změn, protože bylo umožněno zakládání 

stavebních spořitelen, hypotečních bank nebo úvěrových družstev. O 5 let později byly 

schváleny dvě novely zákona o bankách, a to především v rámci snahy o obnovení důvěry 
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v český bankovní sektor a také jako reakce na potřeby harmonizovat legislativní předpisy 

s právem EU. 

2.2.3 Vznik centrálního bankovnictví 

Centrální banky (CB) vznikaly zejména z důvodu řešení nedostatku zdrojů státu či 

panovníka, ke kterým docházelo především díky válečným konfliktům nebo z důvodu 

neuvědomělého využívání finančních prostředků. Další příčinou byla také potřeba správy a 

vedení státních účtů. 

Jak zmiňuje Revenda (2011), v zásadě lze vymezit tři způsoby zakládání 

centrálních bank. Prvním způsobem je založení centrální banky transformací z banky 

obchodní. Takto došlo k založení první CB banky vůbec, a to švédské centrální banky 

v 17. století. Dalším způsobem je přidělení výsadního práva na emisi bankovek vybraným 

obchodním bankám. Emise bankovek tímto způsobem probíhala (po značných omezeních) 

v Itálii až do roku 1926, kdy byla tato pravomoc definitivně svěřena pouze jediné z nich, a 

to bance Banca d´Italia. Založení centrální banky jako nové instituce je posledním ze 

základních způsobů zakládání CB. První CB, jež vznikla tímto způsobem, je britská Bank 

of England, přičemž se tak událo v 17. století. Většina centrálních bank však vznikala až 

v 19. století, kdy současně docházelo ke změnám v úkolech, jež jim byly přiřazovány. 

Revenda (2011) uvádí, že se vznik centrálního bankovnictví v českých zemích pojí 

se vznikem samostatné Československé republiky v roce 1918. Základním úkolem nově 

vznikajícího československého centrálního bankovnictví bylo realizovat vládní záměr 

stabilizovat měnu ve složité poválečné ekonomické situaci. Tento úkol zabezpečoval 

Bankovní úřad ministerstva financí. V dalších letech byla postupně připravovaná změna 

v podobě eliminace vládního vlivu na emisi peněz av roce 1926 byla vytvořena Národní 

banka Československa (NBČS). Mezi její klíčové úkoly patřilo pečovat o kurz 

československé měny a také právo emitovat bankovky. Po II. světové válce byla NBČS 

přeměna na „veřejný ústav“, přičemž její kompetence jí i nadále zůstaly. V roce 1950 

zahájila svou činnost Státní banka Československá (SBČS), která se brzy po svém založení 

dostala do povědomí veřejnosti ve spojení s měnovou reformou provedenou v roce 1953
7
. 

SBČS měla mnohem širší rozsah úkolů, než její předchůdci nebo nástupce od roku 1992 

v podobě České národní banky (ČNB). Dle Ústavy ČR je hlavním cílem ČNB pečovat o 

cenovou stabilitu.  

                                                
7

 Účelem této reformy bylo dosáhnout znehodnocení měny, vypořádat se s přídělovým systémem a 

především umožnit přechod ekonomiky na „socialistický“ systém. Důsledkem však byl propad životní 

úrovně téměř veškerého obyvatelstva a znehodnocení jejich úspor.  
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2.3 Význam peněz 

2.3.1  Definice peněz 

Základním problémem při vymezení peněz je již nalezení jejich jednotné definice, 

neboť peníze měly v jednotlivých obdobích vývoje lidstva jiný význam. Vycházíme-li však 

z historických zkušeností rozvoje ekonomiky, lze říci, že penězi bylo vše, co ekonomické 

subjekty akceptovaly jako platidlo.  

Revenda (2014) proto vychází při definování peněz nejen z jejich podstaty, ale i 

z potřeb měření jejich množství. V duchu tohoto pojetí proto rozlišujeme teoretickou a 

empirickou definici peněz. V rámci teoretického přístupu považujeme za peníze jakékoli 

aktivum, jež je všeobecně užíváno pro platby za zboží, služby či k úhradě dluhů. Tato 

definice je prakticky pouhým vysvětlením podstaty peněz. Empirický přístup chápe peníze 

zcela odlišně než přístup teoretický. Je úzce spojen s měnovou politikou a představuje míru 

vlivu množství peněz při ovlivňování ekonomické aktivity. Z tohoto důvodu jsou peníze 

definovány empiricky a výsledkem je existence měnových agregátů
8
. 

2.3.2 Funkce peněz 

Peníze vždy plnily celou řadu funkcí, a to bez ohledu na to, v jaké formě a v jaké 

době se nacházely. Různí ekonomové však definují funkce peněz různě. Například Davies 

(2002) je toho názoru, že funkce peněz je nutné rozdělit na makroekonomické (likvidita 

aktiv, regulátor ekonomiky aj.) a mikroekonomické (prostředek směny, účetní jednotka, 

uchovatel hodnoty). Revenda (2014) však vymezuje funkce peněz pouze 

z mikroekonomického pohledu, který je také použit k účelům této práce. 

Peníze jsou zásadním elementem při směně zboží. Díky nim dochází ke změně 

vlastníka zboží a v případě služeb se stávají popudem k vykonání služby. První funkce 

peněz je označována jako prostředek směny.  

Díky penězům je možno měřit, zaznamenávat a také vyjadřovat cenu, čili 

ekonomickou hodnotu statků. Hodnotu daného zboží je díky penězům možno 

kvantifikovat. Peníze fungují tedy jako zúčtovací jednotka, jež je používaná k vyjadřování 

směnné hodnoty statků, stejně jako k vyčíslování vzájemných pohledávek a závazků.  

Ekonomické subjekty očekávají, že peníze mají stabilní hodnotu, která se v čase 

příliš nemění a že si za ně budou moci i po určité době koupit stejné množství statků. 

Peníze tedy mají funkci uchovatele hodnoty. Z těchto důvodů jsou peníze shromažďovány 

                                                
8 Měnové (peněžní) agregáty představují souhrn peněžních prostředků s určitým stupněm likvidity. Jejich 

cílem je vymezit množství peněz v oběhu. Čím je agregát nižší, tím je jeho likvidita vyšší.  
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jako úspory, sloužící pro výdaje v budoucnosti nebo s cílem diversifikace majetku ke 

snížení možného rizika. 

2.3.3 Formy peněz 

V současné době existují dvě základní formy peněz, které v ekonomice obíhají, a to 

peníze hotovostní a bezhotovostní, do kterých Revenda (2013) řadí i peníze v elektronické 

podobě. Tyto formy peněz spolu velmi úzce souvisejí. Bezhotovostní peníze lze výběrem 

z bankovního účtu velmi jednoduše převést na hotovost a naopak hotovostní peníze lze 

jejich uložením do banky snadno konvertovat na peníze bezhotovostní. Obě tyto formy 

peněz jsou v podstatě emitovány stejným způsobem, a to úvěrem. Je zde však jeden 

markantní rozdíl.  

Hotovostní peníze mohou být až na některé výjimky emitovány pouze centrálními 

bankami, a to prostřednictvím hotovostních úvěrů, které poskytují komerčním bankám. 

Obchodní banky získávají hotovostní peníze od centrální banky nejčastěji výběrem z účtu 

rezerv. Je třeba také zdůraznit, že hotovostní půjčka komerční banky nebankovnímu 

subjektu není emisí peněz. Banky mají totiž tyto prostředky ve svých pokladnách. Není-li 

tomu tak, mohou si je vyzvednout z účtu rezerv u centrální banky. 

Bezhotovostní peníze mohou být emitovány obchodními bankami, a to připsáním 

poskytnutého úvěru na běžný účet klienta, nebo centrálními bankami. Ty emitují 

bezhotovostní peníze v podobě bezhotovostních rezerv bank. CB totiž od obchodních bank 

bezhotovostně nakupují cenné papíry, stejně jako je těmto bankami bezhotovostně 

prodávají. Poskytování úvěrů komerčním bankám je také bezhotovostní.  

2.3.4 Platební styk 

Polouček (2013, s. 98) uvádí: „Platební styk je možno definovat jako vztah mezi 

plátcem a příjemcem platby, při kterém dochází k uskutečnění platby, tedy k převodu 

peněžních aktiv mezi plátcem a příjemcem.“  

Platební styk je především záležitostí plátce/příkazce a příjemce. Vstupuje-li do 

tohoto vztahu finanční instituce, je to pouze proto, aby příkazy klientů zpracovala. V tomto 

případě se jedná o platební styk prováděný prostředníkem. V České republice se platební 

styk řídí zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Členit platební styk je možné podle 

řady kritérií. Nejčastěji používán kritériem je však jeho členění podle formy peněz, jež 

byly k platbě použity. Z tohoto důvodu rozlišujeme hotovostní platební styk a 

bezhotovostní platební styk. 
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Hotovostní platební styk je uskutečňován prostřednictvím hotových peněz neboli 

oběživa. Oběživem chápeme bankovky a mince, přičemž mince mají zpravidla nižší 

hodnotu než bankovky.  

 V rámci bezhotovostního platebního styku dochází k převodům peněz v podobě 

záznamů na účtech od jednoho ekonomického subjektu k druhému. Z definice vyplývá, že 

nezbytnou podmínkou pro realizaci bezhotovostních plateb mezi klienty je existence 

klientského účtu. 

 

2.4 Bezhotovostní platební styk 

Jak zmiňuje Máče (2006), používání bezhotovostních peněz k platebnímu styku si u 

ekonomických subjektů získává stále větší oblibu. Bezhotovostní platby mají oproti 

klasickým platbám v hotovosti spoustu výhod. Klient nemusí být s prodejcem fyzicky 

v kontaktu, dokonce vůbec nemusí opustit svůj dům a i přesto může dojít k nákupu. Není 

také potřeba s sebou neustále nosit hotovost.  

První bezhotovostní peníze se ve vyspělých světových ekonomikách začaly 

objevovat v 2. polovině 19. století. Jak podotýká Revenda (2013), vznik těchto peněz byl 

spojen s tím, že si lidé a společnosti své peníze (nejčastěji v podobě bankovek) ukládali na 

vkladové účty bank. V okamžiku vkladu se peníze přeměňují na bezhotovostní peníze, tedy 

zápis na účtu. Subjekty takto činí především z důvodu získat ze svých peněžních úspor 

výnos v podobě depozitní úrokové sazby nebo z důvodu úhrady svých závazků vůči jiným 

subjektům. Dnes můžeme bezhotovostní peníze v zásadě rozdělit na peníze: 

 depozitní a 

 elektronické.  

Ačkoli by bylo možné zahrnout depozitní peníze do definice elektronických peněz, 

je lepší depozita z této definice vyčlenit. Jak poznamenává Kyncl (2008), hlavním 

důvodem je fakt, že platby depozitními penězi musí být vždy zprostředkovány bankami. 

Ty provedou změny záznamů na účtech klientů a až dané změny znamenají, že transfer byl 

proveden. V případě platby prostřednictvím elektronického bankovnictví může převod 

mezi depozitními účty klientů trvat až několik dní, při platbě kartou se rychlost transferu 

různí. Jedná-li se o platby elektronickými penězi, dochází k transferu okamžitě, a to bez 

toho, aby se jej účastnila třetí strana – tedy banka. V některých případech jsou platby 

ověřovány emitentem karet, ale ten samotný převod neprovádí. 
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2.4.1 Depozitní peníze 

Podle Pospíšila (2007) jsou depozitní peníze (označované též jako knižní, účetní 

nebo žirové) penězi uloženými jak fyzickými tak právnickými osobami u komerčních 

bank. Polouček (2013) pak zmiňuje, že jde vlastně o cenný papír vydávaný bankou, jenž 

lze klasifikovat z mnoha hledisek. Nejrozšířenější je členění z hlediska doby splatnosti, a 

to na depozita s výpovědní lhůtou, depozita termínovaná a depozita na požádání. 

Dnes je zakládání bankovních účtů zcela běžnou praxí a dá se říci, že ekonomickým 

subjektům by absence běžného účtu značně zkomplikovala jejich ekonomický život. 

Klientům je umožněno založení celé řady rozličných bankovních účtů. Máče (2006) 

poznamenává, že pro nastínění rozdílů mezi depozitními penězi a elektronickými penězi je 

podstatný běžný účet, z něhož může zákazník podle svých přání depozita kdykoli vybírat či 

s nimi jinak nakládat. Může tak činit prostřednictvím nástrojů elektronického bankovnictví, 

které zprostředkovávají převod peněz jak při platbě platební kartou (ať už debetní nebo 

kreditní), tak při platbě prostřednictvím internetového bankovnictví, telefonního 

bankovnictví nebo při platbě elektronickými šeky.  

Platební karty 

Juřík (2003) uvádí, že první „platební karty“ byly vlastně prodejní doklady, na 

nichž byly vyplněny údaje o prodejci, kupujícím, o zboží. Protože však vypisování 

prodejních dokladů bylo poměrně zdlouhavé a navíc docházelo k chybám z důvodu 

nečitelnosti nebo chybného vyplnění dokladů, byly ve 20. století zavedeny mechanické 

snímače – imprintery. V imprinteru byl umístěn plíšek s identifikačními údaji prodejce a na 

platební kartě byly umístěny identifikační údaje kupujícího. Platební karta se pak společně 

s prodejními doklady vložila do imprinteru a díky zabudovaným přítlačným válečkům 

došlo k otisku vyražených údajů na platební doklady. Originál tohoto platebního dokladu 

zaslal prodejce své zúčtovací bance, jednu kopii si nechal a další připadla kupujícímu. Pro 

obchodníka používající imprinter byl také stanoven autorizační limit čili částka, od níž 

bylo nutno ověřovat transakci telefonicky u své zúčtovací banky.  

S růstem počtu platebních karet rostl i počet transakcí. Úměrně se však zvyšoval i 

počet zneužívání těchto karet, což samozřejmě vedlo ke snižování autorizačních limitů a 

tím pádem ke zvyšování počtu telefonicky ověřovaných transakcí a též i papírových 

dokladů. Celý tento systém byl tedy poměrně nákladný, a to jak časově, tak i finančně. 

Nelze se proto divit, že v 70. letech došlo k modernizaci tohoto zkostnatělého systému a 

vznikly první platební terminály. Ty musely společně s bankomaty překonat právní 

překážky ve Spojených státech amerických (USA), tedy v zemi, kde vznikly. Netrvalo 
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však dlouho a Nejvyšší soud Spojených států rozhodl o tom, že banky mohou spojovat své 

sítě v jednotlivých státech do celonárodního systému, což otevřelo dveře rychlému vzniku 

celostátních bankomatových sítí. 

Platební terminál je elektronické zařízení, umožňující platbu prostřednictvím 

elektronické platební karty. Platební terminály v dnešní podobě s danými schopnostmi 

(např. multitasking) a požadavky na bezpečnost začaly vznikat na počátku druhého 

tisíciletí.  

Telefonní bankovnictví 

Telefonní bankovnictví je druhým přímým komunikačním kanálem mezi bankou a 

klientem, který se dočkal masového rozšíření. Banky ve Velké Británii a USA telefonní 

bankovnictví nabízet v 80. letech 20. století. 

Jak zdůrazňuje Přádka (2000), díky telefonu lze uskutečnit celou řadu běžných 

bankovních operací, přičemž pro realizaci transakce potřebuje mít klient pouze telefon (ať 

už pevnou linku či mobilní telefon). Úkony prováděné díky telefonu dělíme na pasivní a 

aktivní. U většiny bank jsou první fázi pasivní operace. Ty spočívají ve sdělování veřejně 

dostupných údajů o bance, jejich produktech, ale také ve sdělování chráněných informací z 

klientova účtu, jako je například zůstatek na účtu, informace o provedených platbách atp. 

V případě, že chce klient zjistit nějakou chráněnou informaci o svém kontu, musí nahlásit 

své osobní číslo a také PIN. Další možností je použití elektronického klíče, což je zařízení 

velikosti kapesní kalkulačky, využívající šifrování, jež se používá k zabezpečení 

komunikace klienta s bankou. Tato technologie je velmi bezpečná, nicméně poměrně 

nákladná. 

Jakmile je první fáze zvládnuta, může nastoupit fáze druhá, která je náročnější 

především po stránce zajištění bezpečnosti, neboť v rámci aktivních operací dochází 

k nakládání s finančními prostředky klientů. Ti při podpisu smlouvy o využívání služeb 

telefonního bankovnictví obdrží heslo, kterým se opakovaně prokazují při vstupu do 

systému, popř. obdrží sadu hesel a při každé aktivní operaci jedno z nich použijí, přičemž 

použité heslo je již neplatné. Mezi aktivní operace lze zařadit příkaz k úhradě, trvalý příkaz 

k úhradě, příkaz k inkasu, zahraniční platební styk atd. Některé banky mají také nastaven 

maximální limit pro převod peněžní prostředků, který může být stanoven jako denní, 

týdenní, měsíční. Klient si může též po určité době zažádat o změnu PINu pro provádění 

operací. 



18 

 

Internetové bankovnictví 

Internet je jedním z nejlevnějších komunikačních technologií vůbec. Transakce 

provedené na pobočce, jsou několikanásobně dražší než ty provedené prostřednictvím 

telefonu a zároveň až stokrát dražší oproti transakcím provedeným pomocí internetu. Díky 

internetovému bankovnictví se tedy snižují náklady jak bankám, tak i samotným klientům
9
. 

Přádka (2000) uvádí, že internetové bankovnictví v současnosti nabízí dva typy technologií 

s různou mírou uživatelského komfortu. Jedná se o internetové bankovnictví: 

 plnohodnotné a 

 neplnohodnotné. 

První z výše jmenovaných funguje na tom principu, že klient a banka musí mít 

k dispozici zařízení schopné zajistit jejich vzájemnou autentizaci. Toto zařízení není nijak 

spojeno s počítačem, banka a klient si mezi sebou pouze vyměňují vygenerované kódy. Na 

počítači klienta není nainstalován žádný speciální software a klient proto může internetové 

bankovnictví používat z jakéhokoli zařízení, jež lze připojit k internetu.  

Pro používání internetového bankovnictví druhého typu musí mít klient na svém 

počítači nainstalovaný speciální software, který v rámci zajištění bezpečnosti generuje a 

využívá digitální certifikáty a podpisy. Z evidentních důvodů tedy nelze internetové 

bankovnictví tohoto typu využít jinde než na počítačích s nainstalovaným softwarem.  

  Při transferech prostřednictvím internetového bankovnictví se klade velký důraz na 

bezpečnost, internet je totiž velmi snadno napadnutelný a zneužitelný kanál. Aby byla 

zajištěna bezpečnost transakcí a tedy i peněz klientů, musí jak klienti, tak banka správně 

používat nejmodernější bezpečnostní standardy. Tyto spočívají v provádění autentizace 

klienta, certifikaci dat a v jejich ověřování nebo také ochraně dat skrze šifrování. 

Elektronické šeky 

Jak uvádí Máče (2006), šek představuje v podstatě platební příkaz, který vydává 

výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho běžného účtu uvedenou částku, a to 

oprávněnému majiteli šeku. Šek je krátkodobým cenným papírem. Bhasker (2007) pak 

podotýká, že elektronický šek má stejné vlastnosti a může být užíván stejně jako šek 

papírový. Zásadní rozdíl je spatřován pouze v tom, že elektronický šek je vystaven a 

doručen elektronicky.  

                                                
9 Díky internetovému bankovnictví lidé nemusí na pobočky bank dojíždět, což vede ke snížení nákladů na 

dopravu a také k úspoře času. 
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2.4.2  Elektronické peníze 

Začátek 21. století je charakteristický čím dál tím širším využíváním 

nejmodernějších forem elektronického bankovnictví. Jedním z jeho podob jsou i 

elektronické peníze. Polouček (2013) uvádí, že pravidla pro využívání elektronických 

peněz a také elektronických platebních prostředků byla definována poprvé až v roce 2002 

přijetím zákona o platebním styku.   

Máče (2006, s. 167) to shrnuje takto: „Elektronické peníze jsou peněžní hodnotou 

uchovávanou na elektronickém peněžním prostředku.“ Tyto peníze mohou být emitovány 

jen vydavatelem elektronických peněžních prostředků, a to pouze na základě předchozího 

přijetí peněžní hodnoty, jež není nižší než hodnota elektronických peněz. 

Kyncl (2008) uvádí, že elektronické peněžní prostředky tedy uchovávají peněžní 

hodnotu v elektronické podobě a kromě svého vydavatele jsou přijímány ještě jinými 

osobami. Důležité je také zdůraznit, že v případě elektronických peněz zajišťují 

elektronické peněžní prostředky jejich samotný přenos. 

Oprávnění vydávat elektronické peníze mají pouze licencované instituce jako např. 

Direct Pay, s.r.o. nebo PayPal Inc. 

Druhy záznamových médii 

Máče (2006) podotýká, že v současnosti existují dva rozdílné systémy 

elektronických peněžních prostředků, které rozlišujeme podle způsobu uložení 

elektronických peněz. Elektronické peníze lze tedy uložit na samostatném nosiči, který 

musí být u finanční operace předložen (jedná se o „hodinky“, karty atp., jež obsahují čip, 

v němž jsou dané záznamy uloženy) nebo v paměti počítače, kdy je přístup k dané peněžní 

hodnotě uskutečňován prostřednictvím počítačových sítí. Podle Kyncla (2008) je však 

možné některé elektronické peníze uchovávat na obou místech současně – jak 

v elektronické peněžence, tak i na pevném disku počítače. 

Prvním záznamovým médiem jsou tedy tzv. smart cards neboli elektronické 

peněženky
10

, na nichž jsou záznamy (elektronické peníze) uloženy. Užívají se zpravidla 

k platbám menšího rozsahu, přičemž zaplacená částka se z karty okamžitě odepíše. 

V tomto případě se jedná o hardwarové elektronické peníze. Druhým záznamovým 

                                                
10

 Příkladem elektronické peněženky může být např. ISIC či jakákoli jiná studentská karta. Na podobném 

systému též funguje Plzeňská karta. Konkrétní příklady elektronických peněženek budou rozebrány 

v následující kapitole.   
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médiem, na něž se ukládají elektronické peníze, je pevný disk počítače. V tomto případě 

hovoříme o softwarových elektronických penězích
11

.   

 Jak Máče (2006) dále uvádí, elektronické peníze lze klasifikovat z mnoha hledisek. 

Věcné je jejich dělení podle povahy na: 

 Balance-based elektronické peníze, ježmají podobu kladného či záporného 

zůstatku na elektronickém účtu a jsou častější, než token-based elektronické 

peníze. Jejich příkladem je platební systém ILQ, jež umožňuje platby 

prostřednictvím QR kódu a chytrého telefonu. 

 Token-based elektronické peníze představující virtuální kopii skutečných 

mincí, kdy je každé z nich přidělena jedinečná registrační hodnota mající 

zabránit doublespending efektu, čili možnosti, že by byla daná mince 

použita k placení dvakrát. 

Vydávání elektronických peněz 

Elektronické peníze jsou vydávány na základě dvoustranného závazkového 

právního vztahu mezi vydavatelem elektronických peněz a jejich budoucím držitelem. Jak 

podotýká Kyncl (2008), nejjednodušším způsobem je předání hotovosti držitelem 

vydavateli elektronických peněz. Peníze může ale držitel poslat vydavateli elektronických 

peněz také bezhotovostně prostřednictvím běžného účtu. Na základě příjmu peněz 

vydavatelem dojde k připsání jejich elektronického ekvivalentu na elektronický peněžní 

prostředek držitele, tedy na elektronickou peněženku či pevný disk počítače. Speciálním 

případem můžeme být připsání elektronických peněz na elektronický peněžní prostředek 

bez platby za tyto elektronické peníze. V tomto případě se může jednat například o 

smluvní odměnu. 

Hardwarové elektronické peníze 

Elektronická peněženka je produktem, který je primárně zaměřen na drobné platby, 

při nichž jsou používány bankovky nízkých nominálních hodnot a zejména mince. 

Elektronické peněženky nejsou obvykle chráněny PINem a nemusí být dokonce ani vedeny 

na konkrétní jméno. Jak uvádí Malakjan (2014), tento typ úschovy peněžních prostředků 

funguje od doby, kdy byly do praxe zavedeny karty s integrovanou čipovou technologií.Do 

čipu se zaznamenává peněžní hodnota, která se dobitím zvyšuje a placením snižuje.  

K rozšíření čipových technologií napomohlo zavedení mikroprocesorů, jež umožňují 

                                                
11

 Mezi nejrozšířenější systémy, které jsou v současnosti pro nakládání se softwarovými penězi u nás 

využívány, patří PayPal (jen ž se těší celosvětové oblibě) a PaySec, který je projektem ČSOB. Oběma těmto 

systémům bude věnována pozornost v následující kapitole. 
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implementaci bezpečnostních vrstev a dodatečných funkcí. Platba elektronickou 

peněženkou probíhá podle Přádky (2000) jejím přiložením k čtecímu zařízení, které 

nespoléhá na propojení se serverem v reálném čase. K převodu daného objemu 

elektronických peněz dochází okamžitě a peníze jsou převedeny do elektronické 

peněženky obchodníka, resp. do terminálu. 

Na myšlenku elektronických peněženek přišly v 80. letech 20. Století nejprve 

francouzské banky, a to po úspěšném zavedení platebních karet i při platbě v telefonních 

automatech. Jak uvádí Juřík (2012), důvodem investice bank do tohoto produktu byla 

především obava, aby na trh nevstoupily např. telekomunikační firmy, které už nabízely 

předplacené karty pro placení v telefonních automatech. Zavedeny byly rovnou dva druhy 

elektronických peněženek, a to jednorázové a dobíjecí. Visa International zavedla v roce 

1994 elektronickou peněženkou s názvem Visa Cash, jež byla testována ještě v témže roce 

v rámci olympijských her v Norsku. Tyto karty byly totiž zdarma věnovány některým 

týmům s určitou s předplacenou hodnotou. V Evropě bylo v této době přes 20 druhů 

elektronických peněženek, kdy každá z nich platila pouze na území toho státu, ve kterém 

byla uvedena na trh. K datu zavedení jednotné měny euro, tedy k 1. lednu 2002, bylo 

Evropskou komisí bankám nařízeno, aby byla elektronická peněženka funkční ve všech 

tehdejších členských státech. Podle technologií se elektronické peněženky dělily do tří 

skupin, přičemž docházelo k jejich postupnému sjednocování na jednotný standard. Ten 

pak evropské banky vydaly v roce 1999 s názvem CEPS (Common Electronic Purse 

Specifications).  

Používání elektronických peněženek má své výhody i nevýhody. Držitel 

elektronické peněženky se nemusí v případě drobných plateb obtěžovat s nošením mincí, 

dochází také k urychlení těchto transakcí, neboť při placení nedochází k vracení mincí. 

Elektronické peněženky jsou také anonymní, což může být pro mnohé jejich držitele 

velkou výhodou. S elektronickými peněženkami také nejsou spojeny tak vysoké poplatky, 

jak je tomu u klasických platebních karet. Nevýhodu pak může představovat nutnost jejich 

opětovného nabíjení.  

Softwarové elektronické peníze 

Softwarové peníze jsou posloupnosti znaků a čísel, které jsou přenášeny a šifrovány 

díky elektronickým peněžním prostředkům. Pro nakládání s těmito penězi se používá 

speciální software, který funguje na běžných osobních zařízeních, jako jsou osobní 

počítače, tablety nebo mobilní telefony. Na mobilních telefonech se jedná především o 



22 

 

speciální aplikace. Má-li dojít převodu peněžních hodnot, osobní zařízení si musí zpravidla 

vytvořit on-line spojení se vzdáleným serverem. (ECB, 2014) 

Výhody elektronických softwarových peněz jsou podle toho, co uvádí Přádka 

(2000), podobné jako při platbě hardwarovými penězi. Jedná se především o levný a rychlý 

způsob, jak zaplatit za nějaký výrobek nebo službu, nicméně velkou nevýhodou je jejich 

poměrně snadné zneužití.  

Dopady elektronických peněz na monetární politiku 

Existuje celá řada pohledů na vliv elektronických peněz na monetární politiku. 

Jedním extrémem je názor, že důsledky elektronických peněz pro monetární politiku jsou 

nulové. Na druhé straně existuje názor, který říká, že dopady mohou být natolik závažné, 

že by mohlo dojít ke komplikacím při snahách centrální banky stanovovat úrokovou míru 

na peněžním trhu a tím i velikost peněžní zásoby. Masové rozšíření elektronických 

platebních prostředků a zejména směna hotovostních i bezhotovostních peněz za peníze 

elektronické, by v tomto případě tedy měly na monetární politiku citelné dopady.  

2.5 Dílčí shrnutí 

Tato kapitola byla teoretickým „úvodem“ pro porozumění problematik týkajících se 

elektronických peněz. Došlo k nastínění historického vývoje peněz a bankovnictví, a také 

k definování pojmů, jež se s penězi pojí. Jádrem kapitoly však bylo formulování toho, co 

elektronické peníze jsou a k čemu slouží.  

Další kapitola je zaměřena na vymezení elektronických peněz v aktuální české 

právní praxi a na definování vybraných systému elektronických peněz fungujících v ČR.  
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3 Systémy elektronických peněz v ČR 

Elektronické peníze jsou všeobecně definovány jako elektronická monetární 

hodnota uschovaná na technickém zařízení. Byly vytvořeny za účelem usnadnění přesunu 

malých finančních částek z jednoho bodu do druhého. Z důvodu mnoha výhod, jež 

přinášejí, došlo k jejich značnému rozšíření. Ve světě v současnosti existuje obrovské 

množství různých systémů EP, přičemž některé z nich fungují také v České republice. 

V první části této kapitoly bude čtenář seznámen s tím, jak definuje elektronické 

peníze Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, dále budou popsány jednotlivé 

elektronické peněženky fungující v ČR a na závěr kapitoly je prezentován průzkum 

využívání elektronických platebních systémů mezi uživateli internetu.   

3.1  Definice pojmů podle Zákona o platebním styku 

V předchozí kapitole byly definovány elektronické peníze podle různých autorů. 

Tato kapitola bude věnována tomu, jak elektronické peníze definuje Zákon č. 284/2009 

Sb., o platebním styku.  

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku (§4), definuje elektronické peníze jako 

peněžní hodnotu, která: 

a) představuje pohledávku za vydavatelem,  

b) je uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku,  

c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků v hodnotě ne nižší, než je hodnota 

vydávaných elektronických peněz, a  

d) je přijímána jako platební prostředek jinými osobami než jejich vydavatelem. 

V případě, že přijaté peněžní prostředky nejsou neprodleně vyměněny jejich vydavatelem 

za EP, nejsou vkladem podle zákona upravujícího činnosti bank.  

 

Důležité také je, že zákon o platebním styku (§2) definuje elektronické peníze, 

bezhotovostní peněžní prostředky, mince a bankovky, jako peněžní prostředky.  

 

Jak je uvedeno v Zákoně č. 284/2009 o platebním styku (§6), v ČR mají oprávnění 

vydávat elektronické peníze pouze tyto osoby:  

a) banky za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank, 

b) zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených 

zákonem upravujícím činnost bank, 
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c) spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím 

činnost spořitelních a úvěrních družstev, 

d) instituce elektronických peněz (§ 46) za podmínek stanovených tímto zákonem, 

e) zahraniční instituce elektronických peněz za podmínek stanovených tímto 

zákonem, 

f) vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (§ 53) za podmínek stanovených 

tímto zákonem, a 

g) Česká národní banka. 

 

Podle zákona o platebním styku (§5) mají mimo jiné oprávnění poskytovat platební služby 

instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz a vydavatelé 

elektronických peněz malého rozsahu. V Tabulce 3.1 lze vidět současný stav počtu těchto 

subjektů pro každou ze skupin.  

 

Tab. 3.1: Celkový přehled počtu subjektů (stav k  5. 2. 2015) 

Skupina 

Počet 

subjektů 

ve skupině 

Instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí elektronických 

peněz 
3 

Vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu 6 

Zahraniční instituce elektronických peněz poskytující přeshraniční služby v ČR 36 

Zdroj: ČNB (2015a), vlastní zpracování 

3.1.1 Instituce elektronických peněz 

Podle Zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku (§46), je Instituce elektronických 

peněz akciová společnost se sídlem v České republice nebo evropská společnost se sídlem 

zapsaným v ČR, která je oprávněna vydávat elektronické peníze na základě a v rozsahu 

povolení k činnosti a v rozsahu povolení k činnosti instituce elektronických peněz, 

uděleného jí ČNB. Instituce elektronických peněz je vedle vydávání EP oprávněná 

vykonávat pouze činnosti s tímto související nebo činnosti spočívající v uchování dat, 

jestliže je má uvedeny ve svém povolení k činnosti. Nesmí naopak poskytovat úvěry nebo 

nabývat podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiných osob nebo tyto 
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osoby ovládat s výjimkou osob, které pro ni vykonávají pomocné služby související 

s vydáváním elektronických peněz 

Instituce elektronických peněz je povinna udržovat kapitálovou přiměřenost. 

Počáteční kapitál instituce elektronických peněz musí činit alespoň částku odpovídající 

1 000 000 eur, přičemž po celou dobu existence nesmí tato částka pod tuto hodnotu 

klesnout (§48).  

Instituce elektronických peněz je zároveň povinna investovat peněžní prostředky ve 

výši svých finančních závazků z vydaných elektronických peněz pouze do aktiv s nízkým 

rizikem (§49). 

Instituce elektronických peněz čtvrtletně uveřejňuje informace o složení svých 

akcionářů, o své činnosti a finanční situaci. České národní bance poskytuje také informace 

o sobě a své činnosti. Forma, lhůty, obsah a způsob poskytování stanoví prováděcí právní 

předpis. Instituce elektronických peněz podléhá při výkonu své činnosti dohledu České 

národní banky (§50). 

Zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě může 

v ČR vydávat elektronické peníze na základě povolení k činnosti, které ji bylo uděleno 

ČNB, jestliže dodrží postup, který musí dodržet zahraniční banka před zahájením činnosti 

v ČR na základě jednotné licence (§51). 

Za správní delikt, kterého se instituce elektronických peněz dopustí, jí může být 

podle zákona o platebním styku (§126) uložena pokuta až do výše 50 000 000 Kč.  

Seznam institucí elektronických peněz a poboček zahraničních institucí 

elektronických peněz viz Příloha č. 1. 

3.1.2 Vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu 

Jak je uvedeno v Zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku (§52), vydavatel 

elektronických peněz malého rozsahu je ten, kdo je oprávněn vydávat elektronické peníze 

na základě zápisu do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.    

Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu je oprávněn vydávat elektronické 

peníze pouze tehdy, jestliže platební prostředek vydaný držiteli uchovává elektronické 

peníze nejvýše v částce odpovídající 150 eurům a  

a) celková výše závazků vydavatele vyplývající z nevypořádaných částek vydaných 

EP v členském státě nepřesáhne zpravidla částku odpovídající 5 000 000 eur a 

v žádném okamžiku částku odpovídající 6 000 000 eur, nebo 

b) jím vydané elektronické peníze jsou přijímány jako platební prostředek pouze 

omezeným počtem poskytovatelů služeb, kteří 



26 

 

1. jsou ve vztahu k vydavateli elektronických peněz malého rozsahu osobou 

ovládanou, osobou ovládající nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako 

vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, 

2. jsou s vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu spojeni finančním či 

obchodním vztahem tak úzkým, jako je společný postup při získávání odbytišť 

(marketing) nebo společná distribuční síť, nebo 

3. poskytují své služby ve stejné budově, komplex u budov nebo jiném podobně úzce 

vymezeném prostoru. 

 

Do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu zapíše ČNB žadatele 

(§54), 

a) jehož obchodní plán pro vydávání elektronických peněz je podložen reálnými 

ekonomickými propočty a je v souladu s podmínkami stanovenými v § 53 odst. 2, 

b) u něhož nenastala skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle 

zákona upravujícího živnostenské podnikání, 

c) který, je-li fyzickou osobou, splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti 

podle zákona upravujícího živnostenské podnikání. 

Žádost o zápis do registru vydavatelů EP malého rozsahu je možné podat pouze na 

předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění (výše 

uvedených) podmínek. ČNB do 1 měsíce od obdržení žádosti zapíše žadatele do registru 

vydavatelů EP malého rozsahu a ve stejné lhůtě ho o tomto vyrozumí. V případě, že 

žadatel nedoloží splnění podmínek, nebo jestliže existují pochybnosti o správnosti a 

úplnosti údajů obsažených v žádosti, ČNB žádost zamítne (§55). 

 Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu zanikne podle zákona 

o platebním styku (§57), jestliže vydavatel elektronických peněz malého rozsahu zemře 

nebo zanikne, nebo bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku, nebo jestli byl insolvenční 

návrh zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolventního řízení.  

Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu poskytuje ČNB pro účely 

provádění měnové politiky a pro statistické účely informace o objemu elektronických 

peněz vydaných za posledních 6 měsíců, a to vždy k 30. červnu a k 31. prosinci každého 

kalendářního roku, nejpozději do konce kalendářního měsíce následující po uplynutí 

rozhodného období (§58).  

Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podléhá při vydávání 

elektronických peněz dohledu České národní banky (§59). 
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Dopustí-li se vydavatel elektronických peněz malého rozsahu správního deliktu, 

může být podle zákona o platebním styku (§127) sankciován pokutu do výše 20 000 000 

Kč. Seznam vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu viz Příloha č. 2.  

3.1.3 Zahraniční instituce elektronických peněz 

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku uvádí, že zahraniční instituce elektronických 

peněz se sídlem v jiném členském státě může v ČR vydávat EP na základě povolení 

k činnosti, které jí bylo uděleno orgánem dohledu domovského členského státu, jestliže 

dodrží postup, který musí dodržet zahraniční banka před zahájením činnosti v ČR na 

základě jednotné licence. Seznam zahraničních institucí elektronických peněz 

poskytujících přeshraniční služby viz Příloha č. 3. 

3.2 Vybrané systémy elektronických peněz – softwarové elektronické 

peníze 

Softwarové elektronické peníze bývají také označovány jako síťové, digitální, nebo 

virtuální peníze. V této formě jsou EP využívány zejména k provádění plateb na větší 

vzdálenosti, a to pomocí počítačových sítí a internetu. Jako zástupci společností 

provozujících v tuzemsku elektronické platební systémy byl vybrán PaySec 

(Československá obchodní banka, a. s.), PayPal, Inc., SEJF (Direct Pay, s.r.o.), GoPay, 

s.r.o a Skrill, Ltd. 

3.2.1 PaySec  

PaySec je projektem Československé obchodní banky, a. s., která jej také garantuje. 

Jedná se o systém serverů nabízejících klientům elektronickou peněženku PaySec a 

obchodníkům platební řešení PaySec e-commerce. Prostřednictvím PaySecu lze platit 

například na stránkách Aukro.cz, Bezrealitky.cz nebo na webu CSA.cz a dalších.  

PaySec funguje též jako mobilní platební brána – je tedy možné přihlásit se 

k PaySec účtu z mobilního telefonu. Mobilní PaySec obsahuje základní funkce, jakými 

jsou platby mezi uživateli, platby v e-shopech a přehled transakcí. Platbu mobilním 

telefonem není možné ověřit SMS zprávou, výše platby je proto omezena limitem 

nastaveným v PaySecu pro mobilní platby. (ČSOB, 2013) 

Elektronická peněženka PaySec 

Konto PaySec (dále jen konto) funguje jako elektronická peněženka pro uzavřený 

systém. Jedná se o on-line platební nástroj pro platby na internetu, fungující na principu 
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předplaceného konta. Elektronickou peněženku lze nabíjet i vybíjet z běžného účtu. Kromě 

těchto dvou transakcí probíhají všechny převody uvnitř systému PaySec. (ČSOB, 2014) 

Konto je možné založit pouze přes internet, a to na stránkách www.paysec.cz, 

přičemž založení nevyžaduje žádnou zvláštní identifikaci, vyjma ověření zadaného e-mailu 

a telefonního čísla. Aby bylo konto funkční, je nezbytné jeho nabití buď převodem 

z běžného účtu, nebo platební kartou. Registrace a vedení konta je zdarma, ačkoli některé 

platby jsou zpoplatněny. V případě, že klient pociťuje potřebu stálého zůstatku na kontě, 

lze nastavit automatické dobíjení konta převodem z běžného účtu. Možností je nastavení 

dobíjení pevné částky v zadaném intervalu či při poklesu zůstatku pod určitou hodnotu. 

Dobíjení probíhá formou inkasních příkazů. Vlastníkem konta může být osoba bez české 

státní příslušnosti, nicméně podmínkou je, aby bylo konto nabíjeno a vybíjeno pouze 

prostřednictvím účtu vedeného u banky v České republice.  

Platební řešení PaySec e-commerce 

Kromě Konta PaySec je možné založit také Konto pro obchodníky. Toto je určeno 

podnikatelům a obchodníkům, jež chtějí ve svých internetových obchodech nabídnout 

klientům možnost rychlé platby on-line. Konto pro obchodníky nelze na rozdíl od PaySec 

konta založit online. Nutná je návštěva Finančního centra Poštovní spořitelny nebo 

pověřeného pracovníka provozovatele, kde „obchodník“ prokáže svou totožnost a podepíše 

smlouvu. Vedení tohoto konta je zpoplatněno na základě podmínek nastavených při 

uzavírání smlouvy. (ČSOB, 2013) 

3.2.2 PayPal 

Společnost PayPal, Inc. provozuje jeden ze světově nejrozšířenějších 

elektronických platebních prostředků PayPal, přičemž ještě donedávna byla společnost 

vlastněna elektronických tržištěm eBay. V ČR lze PayPal využívat už téměř deset let, 

ačkoli platební rozhraní v českém jazyce stále neexistuje. PayPal zajišťuje vysokou 

ochranu peněz při transferech v systému díky SSL technologiím
12

 a také díky tomu, že 

jejich příjemce nedostává citlivé finanční informace o kupujícím, jako je např. číslo 

bankovního účtu. Funguje totiž na principu propojení kreditních karet či bankovních účtů 

s PayPal účtem klienta. PayPal účet umožňuje platby na webu eBay, platby za používání 

Skype atp. (PayPal, 2015a) 

                                                
12

 SSL (Secure Sockets Layser) představuje protokol umožňující zabezpečenou komunikaci díky zašifrování, 

která používá technologii veřejného klíče. Tato technologie byla vyvinuta především pro obchodování na 

internetu. (Štika, 1999) 
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Stejně jako u PaySecu existuje u PayPalu možnost založení klientského účtu 

(Personal) i účtu pro obchodníky (Premier, Business), přičemž všechny z těchto účtů 

umožňují přijímat a platit za zboží a služby. Personal account je určen především pro 

jednotlivce, kteří nakupují a platí on-line. Pro otevření osobního účtu je nezbytné 

poskytnutí jména, adresy a telefonního čísla. Klient si také musí zvolit heslo a vybrat dvě 

bezpečnostní otázky, což ho má ochránit před podvody s kreditními kartami, popř. při 

ztrátě/zapomenutí hesla. Premier account je doporučován zejména pro prodejce, jež 

neprovádějí až tak velké procento plateb on-line. Business account je určený pro 

obchodníky pracující zejména pod názvem své firmy. Díky tomuto je totiž možné, aby až 

200 zaměstnanců firmy mělo přístup k danému PayPal účtu. Je také možné mít více 

různých účtů najednou – jeden Personal a jeden účet Premier nebo Business. Možností je 

též upgradování Personal účtu na Premier a účtu Premier na Business. Se založením 

PayPal účtů se nepojí žádné poplatky, stejně tak ani s převodem peněz z účtů v bance na 

PayPal účet. Zpoplatněno je však přijímání plateb za zboží a služby, přijímání plateb od 

přátel či rodiny prostřednictvím kreditních a debetních karet či přijímání plateb ze 

zahraničí. (PayPal, 2015a) 

Založit si účet PayPal je možné na stránkách www.paypal.com. Kromě vyplnění 

klasických údajů jako je jméno, adresa, email atp. je také nezbytné zvolit si typ účtu. Aby 

byl účet funkční, je nutné přidat platební kartu nebo nastavit nabíjení účtu z běžného účtu. 

Tyto kroky lze učinit ihned při zakládání účtů, nebo také později. Hájková (2014) zmiňuje, 

že existují tři metody nabití PayPal účtu. 

 Prvním způsobem nabití PayPal účtu je převodem peněz z běžného účtu. K tomuto 

je nutno znát číslo PayPal účtu a také Transfer ID, neboli specifické identifikační číslo, 

které se zadává do poznámky.  

 Další možností, jak nabít PayPal účet, je nabití přes TrustPay
13

. Nevýhodou je fakt, 

že se vlastně jedná o dalšího prostředníka, výhodou však může být české rozhraní a 

rychlost nabití.  

 Poslední alternativou je přidání platební karty, ze které se peníze budou rovnou 

strhávat. Pro její přidání k účtu je nutné vyplnit její šestnáctimístné číslo, datum expirace a 

CVV kód. V tomto případě se budou peníze z platební karty rovnou strhávat. PayPal 

podporuje naprostou většinou známých druhů karet. Je také nutné, aby měl klient u své 

karty povoleny platby přes internet, což si PayPal ověří strhnutím malého finančního 

                                                
13

 TrustPay je platební bránou, která může být využívána bez nutnosti registrace. Podmínkou je existence 

účtu zákazníka u jedné z podporovaných bank. Díky TrustPay může obchodník přijímat platby kartou ale i 

okamžité bankovní převody od koncových zákazníků. (TrustPay, 2014) 

http://www.paypal.com/
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obnosu ve výši jednoho amerického dolaru. Platba však nakonec není PayPalem potvrzena 

a nedojde tedy ke stržení částky z účtu klienta. Dále je nutné, aby si Paypal ověřil, zda je 

ten, kdo kartu zadal, opravdu jejím vlastníkem a má přístup k účtu, ke kterému je vedena. 

K tomuto dojde stržením padesáti korun, přičemž u této transakce bude ve výpisu z účtu 

uveden čtyřmístný kód. Ten je nutné zadat do PayPal účtu, což znamená kontrolu 

vlastnictví karty a také to, že dojde k nabití oněch padesáti korun na klientův PayPal účet. 

V případě, že by k této kontrole nedošlo, byly by měsíční platby omezeny limitem 2 500 

Kč. 

Transakční limit představuje maximální povolenou částku na jednu transakci. Pro 

člena PayPal se jedná o částku 10 000 USD, pro nečlena je to pak částka maximálně 4 000 

USD. Pro členy PayPal žijící mimo USA se maximální transakční limit odvíjí od 

používané měny. V ČR se jedná o částku 240 000 Kč a pro eurozónu pak o částku ve výši 

8 000 EUR. 

Výhody a nevýhody PayPal účtu 

 Jak uvádí Hájková (2014), mít na PayPalu účet má své klady i zápory. Mezi hlavní 

výhody PayPalu patří především fakt, že jde o celosvětový platební systém, umožňující 

poměrně bezpečné placení prostřednictvím zadání hesla. Další výhodou je podpora české 

měny – v minulosti se totiž platby prováděly v eurech nebo dolarech. Nelze opomenout 

také fakt, že PayPal může být veden ve více měnách. Platba pomocí PayPalu je 

samozřejmě mnohem rychlejší, než platba bankovním převodem, je ale také rychlejší než 

on-line platba kartou.  

 Největší nevýhodou je pro české uživatele asi jazyk - vše je totiž v angličtině. 

Česká podpora funguje pouze pro obchodníky, kteří by měli zájem o implementaci 

PayPalu na svůj web. Samozřejmě je zde také možnost zneužití PayPalu. Bránit se lze 

např. stanovením limitů pro internetové platby nebo nastavením velmi silného hesla, které 

bude uživatel čas od času obměňovat. Nevýhodou pro obchodníky je také výše poplatků 

spojená s přijatými platbami.  

3.2.3 SEJF  

 Aplikace SEJF je provozována společností DIRECT pay, s. r. o, která vznikla 

v roce 2000. Jedná se o aplikaci pro mobilní telefony, díky které je možné platit za zboží a 

služby nebo uskutečňovat převody peněz, a to jen pomocí několika kliknutí.  

Nejprve je nutné stáhnout si aplikaci do mobilního telefonu, nainstalovat ji a nabít. 

Jedná se totiž vlastně o elektronickou peněženku, kterou si její uživatel podle potřeby 
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dobíjí a následně využívá k on-line placení. Dobíjení probíhá buď prostřednictvím platební 

karty, převodem z bankovního účtu, nebo také hotovostním převodem na pobočkách 

Raiffeisenbank. Po dobití je možné začít aplikaci ihned využívat, a to například k platbě za 

parkovné v některých městech (Uherské Hradiště, Děčín, Ústí nad Labem), k nákupu 

jízdenek na městskou hromadnou dopravu (Praha, Brno, Sokolov, Ústní nad Labem), nebo 

je též možné podpořit některou z humanitárních organizací, např. Český červený kříž. 

Peníze lze také volně posílat mezi jednotlivými uživateli služby. Velkou nevýhodu této 

aplikace je především fakt, že si ji mohou stáhnout jen majitelé chytrých mobilních 

telefonů a také to, že funguje pouze on-line. Další nevýhodou je její malé rozšíření. Na 

aplikaci lze naopak ocenit, možnost jejím prostřednictvím přispívat humanitárním 

organizacím. Výhodná je také tato aplikace pro návštěvníky a obyvatele výše zmíněných 

měst, především Ústí nad Labem. (DIRECT pay, 2014a) 

3.2.4 GoPay 

Platební systém GoPay je vlastněn a provozován společností GoPay, s. r. o. Účet 

GoPay je nosičem elektronických peněžních prostředků a lze jej tedy chápat jako 

elektronickou peněženku. Existují dva typy GoPay účtů, a to GoPay uživatelský účet a 

GoPay obchodní účet. Pomocí GoPay účtu lze platit např. za webhosting Wedos, 

Hosting90 nebo v sázkové kanceláři Fortuna. (GoPay, 2015a) 

GoPay uživatelský účet 

Identifikačním prostředkem každého GoPay účtu je emailová adresa a číselný 

identifikátor GoID. Registrace a vedení GoPay účtu je zdarma, zpoplatněna je však většina 

odchozích a příchozích plateb. Přihlášení do uživatelského účtu probíhá přes 

www.gopay.com.  

Zůstatek GoPay účtuje vždy navyšován neboli dobíjen o hodnotu přijatých 

peněžních prostředků, přičemž možností dobíjení je celá řada. První z nich je dobíjení 

bankovním převodem. Dále je GoPay účet je možno dobíjet skrze prémiové SMS, které 

umožňují zákazníkovi nákup zboží a služeb, ale i hlasování do různých soutěží apod. Cena 

dobití je hrazena z telefonního účtu. GoKupón je další možností dobíjení GoPay účtu. 

Jedná se o dvanáctimístný kód, který může klient obdržet od jiného uživatele nebo si jej 

koupit. Vložením kódu do systému dojde k online dobití elektronické peněženky. (GoPay, 

2015a)  

Poslední možností je dobití pomocí systému SuperCASH. Klient si zvolí na stránkách 

obchodníka platbu prostřednictvím tohoto systému a je automaticky přesměrován na jeho 
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webové rozhraní, kde platbu potvrdí a získá informace nutné k její úhradě. Vybere-li si 

zákazník platbu přes terminál SAZKA, může si buď to vytisknout vygenerovaný čárový 

kód a předložit jej obsluze, nebo jí pouze sdělí číselnou hodnotu pod ním uvedenou. Do 10 

minut je částka uhrazena do systému SuperCASH, jež neprodleně informuje obchodníka. 

(SuperCASH, 2009).  

Platební systém GoPay je založen na postupném zesilování identity od neověřené 

úrovně, až k plně ověřené úrovni. Po založení GoPay účtu je účet automaticky nastaven na 

úroveň „neověřený“. Pro dosažení další úrovně účtu „částečně ověřený“, musí klient zadat 

číslo svého bankovního účtu. Úrovně „ověřený“ dosáhne klient předložením kopie 

bankovního výpisu, OP, řidičského průkazu nebo jiného ID. Poslední úroveň „plně 

ověřený“ získá klient pouze předložením veřejné listiny o identifikaci nebo osobní 

identifikací. Klientem zvolená identifikační úroveň má dopady na nastavení GoPay účtu, a 

to hlavně na finanční parametry, jako je maximální zůstatek peněžních prostředků, 

maximální objem přijatých plateb nebo maximální objem bankovních plateb. (GoPay, 

2015a) 

GoPay obchodní účet 

GoPay obchodní účet je nástrojem pro evidenci přijatých/poskytnutých plateb 

v rámci GoPay platebního systému, pro správu obchodního účtu, provádění vyúčtování, 

refundace, správu nastavení platebních metod atp. Přihlašování do obchodního účtu 

probíhá ze stránky www.platebnibrana.cz.(GoPay, 2015b) 

Aby však mohli klienti platit za zboží prostřednictvím GoPay, musí obchodník 

nejprve implementovat GoPay platební bránu do svých webových stránek. Obchodník na 

výše uvedených stránkách zadá poptávku a následně si zvolí jeden z nabízených tarifů.  

Tarify jsou celkem tři, a to Basic, Advanced a Premium. Jak už z názvu režimů vyplývá, 

režim Basic obsahuje pouze základní služby, přičemž každý další tarif obsahuje služeb 

více. Basic je ideální pro měsíční obrat do 60 000 Kč, přičemž poplatek z platby činí 

2,19% + 2,7 Kč. Advanced je doporučován především pro měsíční obrat do 140 000 Kč a 

poplatek z platby činí 1,89% + 2,7 Kč. Posledním tarifem je tarif Premium, který je ideální 

pro obraty vyšší než 140 000 Kč. Poplatky z platby jsou v tomto případě individuální. 

Měsíční minimální plnění pro tarif Basic činí 90 Kč, pro tarif Advanced 1 290 Kč a 

pro tarif Premium 2 900 Kč. Po odeslání vyplněného formuláře bude obchodník 

kontaktován obchodním oddělením GoPay, jež mu též zašle potřebné tiskopisy. Následně 

dochází k technickému napojení platební brány GoPay v testovacím prostředí, k podpisu 

smlouvy a k přechodu na provozní prostředí platební brány GoPay. (GoPay, 2015c) 

http://www.platebnibrana.cz/
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3.2.5 Skrill 

Elektronická peněženka Skrill vznikla v roce 2001 pod názvem Moneybookers. 

V roce 2011 však společnost oznámila, že dojde k jejímu přejmenování na Skrill, což je 

slangový výraz pro peníze, přičemž v tomto případě má vyjadřovat flexibilitu, bezpečnost 

a spolehlivost systému. Provozovatelem elektronické peněženky je společnost Skrill, Ltd. 

Na stránkách www.skrill.com je možné založit jak osobní, tak obchodní účet. (Skrill, 

2015a) 

Osobní účet 

Možností využití osobního účtu Skrill je celá řada. Než však dojde k nákupu či 

k platbě, je nezbytné jeho předchozí nabití, a to buď bankovním převodem, 

prostřednictvím paysafecard
14

 nebo platební kartou. (Skrill, 2015b) 

Osobní účet lze využít k online i offline nákupům a také k mezinárodním převodům 

peněz. Díky Skrillu lze tedy platit jak v e-shopech (online), tak i (offline) v kamenných 

prodejnách. To je možné díky Skrill Prepaid MasterCard, což je obdoba platební karty, 

která je vázána na Skrill účet. Výhodou je, že lze utratit jen tolik, kolik je na této kartě 

vloženo. Přijímá ji 35 milionů prodejen a téměř 2 miliony bankomatů po celém světě. Pro 

české klienty je však velkou nevýhodou, že ji nelze používat v české měně, ale pouze 

v EUR, GBP, PLN nebo USD. Roční poplatek za její používání je 10 EUR. Převody peněz 

pak fungují díky službě Skrill iT, která umožňuje odeslat peníze komukoli, kdo vlastní e-

mailovou adresu, a to ve 200 zemích a 40 měnách. V případě, že jsou peníze odesílány 

někomu, kdo účet Skrill má, peníze budou okamžitě k dispozici. Není-li tomu tak, daná 

osoba obdrží e-mail s odkazem, na kterém si může účet vytvořit a přístup k čekajícím 

penězům tak bude zcela volný. Obdržené peníze lze vybrat, vložit na bankovní účet nebo 

s nimi nakupovat díky předplacené Skrill kartě. Základní poplatek činí jen 1 % 

z odeslaných peněz, maximální poplatek je 10 EUR. Jsou-li peníze odesílány do zemí 

s jinou měnou, poplatek za převod cizí měny činí 2,99%. Pro vlastníky Skrill účtu jsou také 

připraveny různé slevy a nákupní nabídky, přičemž čím více je účet využíván, tím jsou 

výhody větší. Příjem peněz na účet je zcela zdarma, stejně tak platba v obchodě nebo 

převod peněžních prostředků u všech obchodníků.  

                                                
14 Paysafecard je metodou bezpečného placení na internetu. Po zakoupení paysafecard v hodnotě od 100 Kč 

do 2 000 Kč může klient okamžitě platit v e-shopech, a to pouze díky zadání 16místného PINu, který je na 

kartě uveden. Vyšší částky je možné uhradit zkombinováním až 10 PIN kódů. (Prepaid Service Company, 

2015) 

http://www.skrill.com/
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Obchodní účet 

Díky digitální peněžence Skrill je obchodníkům umožněno okamžité přijímání 

plateb ve 40 měnách a od více než 36 milionů zákazníků Skrillu po celém světě. Nutná je 

pouze jednorázová integrace tohoto platebního systému do webových stránek obchodníka, 

přičemž klienti pak mohou za zboží a služby platit prostřednictvím služby Skrill Direct a 

Skrill 1-Tap. Služba Skrill Payouts je určena přímo obchodníkům. (Skrill, 2015c) 

Díky službě Skrill Direct mohou zákazníci platit přímo z jejich bankovního účtu, a 

to bez toho, aby opustili obchodníkovy webové stránky. Poté, co se zákazník přesune 

k webové pokladně, propojí jej rozhraní plateb Skrill Direct s jeho bankou, kde se přihlásí 

obvyklým způsobem a schválí platbu ze svého běžného účtu. Jedná se o online platební 

metodu, která probíhá v reálném čase. V současnosti ji využívá více než 110 milionů 

evropských spotřebitelů a podporuje ji více než stovka bank. Služba Skrill 1-Tap nabízí 

platbu jediným kliknutím nebo dotekem, ať už na mobilních telefonech, tabletech nebo 

počítačích. Při první platbě vyplní zákazník své platební údaje, které zůstanou uloženy pro 

budoucí nákupy, při kterých bude vyžadována pouze kontrola uvedených údajů a jejich 

potvrzení. Skrill Payouts umožňuje převádění výplat, výher ale i mezd za nízké poplatky a 

v různých měnách. Nutností je přitom pouze znát e-mailová adresu toho, jemuž mají být 

peníze doručeny.  

3.2.6 Porovnání činností jednotlivých institucí 

U jednotlivých systémů, jež byly popsány v předchozí subkapitole, nejsou uvedeny 

činnosti, ke kterým mají tyto subjekty povolení České národní banky v oblasti platebních 

služeb. Pro úplnost informací a lepší orientaci v jim povolených činnostech je proto 

přiložena tabulka 3.2. Společnost Skrill Limited nebylo možné dohledat. 
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Tab. 3.2: Přehled povolených činností jednotlivých institucí 

Povolené činnosti podle zákona č. 

284/2009 Sb., o platebním styku 

Společnost 

PaySec 

(ČSOB) 
PayPal PayU  

SEJF 

(Direct 

Pay) 

GoPay 

vklad hotovosti (§3/a)     

výběr hotovosti (§3/b)     

provedení převodu peněžních 

prostředků (§3/c) 
     

provedení převodu (§3/d)     

vydávání a správa platebních 

prostředků (§3/e) 
    

provedení převodu peněžních 

prostředků (§3/f) 
    

provedení platební transakce (§3/g)     

vydávání EP     

distribuce a zpětná výměna EP     

Zdroj: ČNB (2015b), vlastní zpracování  

3.2.7 Průzkum využívání elektronických platebních systémů 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda lidé znají pojem elektronické peníze, 

jakými způsoby provádějí převody peněžních prostředků, jestli k těmto převodům 

používají elektronické platební systémy a zejména používání kterých EPS je 

nejfrekventovanější. Pro tento průzkum jsem zvolila jen možnost elektronického 

dotazování, neboť mým cílem bylo zaměřit se výhradně na uživatele internetu. Průzkum 

probíhal od 21. do 24. února 2015 a využila jsem k němu server www.survio.cz. 

Dotazování bylo anonymní a zúčastnilo se jej celkem 90 respondentů, kteří o sobě uvedli 

pouze to, zda se jedná o muže či ženu a také, do které věkové kategorie spadají. Dotazník 

byl šířen pomocí sociální sítě Facebook, emailu a webu vinted.cz. Z průzkumu vyplynulo, 

že se jej zúčastnilo více žen než mužů, a to 70 %. Nejvíce respondentů, přesněji 58,9 % 

bylo ve věku 21 – 25 let, 16,7 % osob bylo mladších 20 let, 11,1 % dotázaných bylo ve 

věku 26 – 35 let. Věková kategorie 36 – 50 let se na dotazníku podílela 8,9 % a kategorie 

osob starších 51 let jen 4,4 %. Dotazník obsahuje celkem 17 otázek, přičemž respondenti 

odpovídali jen ano/ne nebo vybírali z více možností.  

http://www.survio.cz/
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1. Znáte pojem elektronické peníze (EP)? 

S ohledem na to, že jsou EP tématem této práce, byla zde snaha zjistit, zda veřejnost ví, co 

to EP jsou. Celých 70 % respondentů uvedlo, že tento pojem zná.  

 

2. Znáte pojem elektronická peněženka? 

Jak tomu bylo i u předchozí otázky, i zde byla snaha ověřit povědomí o pojmu 

„elektronická peněženka“ u veřejnosti. Pojem elektronická peněženka zná 72,2 % 

respondentů.   

 

3. Využíváte bezhotovostní platební služby? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda respondenti vůbec využívají bezhotovostní platební služby. 

Kladně odpovědělo 87, 8 % dotázaných, což znamená, že obliba bezhotovostních 

platebních služeb je mezi uživateli internetu velmi vysoká.  

 

4. Provádíte převody peněžních prostředků? 

Touto otázkou měl být ověřen předpoklad, že téměř všichni uživatelé internetu alespoň 

občas provádějí převody peněžních prostředků. Pouze 10 % dotázaných odpovědělo, že 

převody neprovádějí. Kladně se naopak vyjádřilo 90 % respondentů, takže se dá říci, že 

většina uživatelů tyto převody provádí.  

 

5. Které z níže uvedených způsobů převodu peněžních prostředků znáte? 

Odpovědí na tuto mělo být zjištěno, zda respondenti znají i některý z moderních způsobů 

převodu peněžních prostředků. Respondenti zde mohli vybrat více odpovědí, a jak 

z hodnot v grafu 3. 1 vyplývá, mnohé z těchto způsobů jsou jim známy. Poměrně zvláštní 

je, že v první otázce odpovědělo, že EP zná 70 % dotázaných. Jak je patrné z grafu 3.1, 

nyní tuto odpověď označilo 76,7 % respondentů, což může poukazovat na fakt, že ačkoli 

lidé znají pojem EP, nedovedou si pod ním představit konkrétní produkt.  

 

6. Které z níže uvedených způsobů převodu peněžních prostředků používáte?  

U této otázky mohli respondenti vybrat více odpovědí, neboť je velmi pravděpodobné, že 

lidé k převodům peněz využívají několik metod. Z odpovědí je jasné, že největší oblibě se 

těší elektronické bankovnictví, které používá 84,4 % respondentů a také platební karta, 

kterou k převodům využívá 83,3 % dotázaných. Poměrně mnoho uživatelů, přesněji 44,4 

%, využívá k převodům některý z elektronických platebních systémů. Pouze 11,9 % 
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respondentů využívá papírový formulář, což potvrzuje hypotézu, že tento způsob převodu 

peněz je dlouhodobě na ústupu. Graf 3.1 nastiňuje, kolik respondentů zná ten který způsob 

převodu peněžních prostředků a kolik respondentů jej pak využívá.  

 

Graf č. 3.1: Srovnání způsobů převodu peněžních prostředků podle toho, zda je 

respondenti znají a využívají   

 

Zdroj: Survio (2015), vlastní zpracování 

 

7. Platíte někdy na internetu za zboží a služby?  

Tato otázka, a otázky, jež následují, byly věnovány zejména nákupům na internetu a 

způsobům, jakými za takto nakoupené zboží respondenti platí. Jak ukázaly výsledky, 

naprostá většina dotázaných (93,3 %), na internetu někdy platí za jimi nakoupené zboží a 

služby.   

 

8. Jakým způsobem na internetu platíte?  

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké způsoby platby na internetu převažují, přičemž 

respondenti zde měli opět na výběr z více možností. Z výsledků vyplynulo, že platby jsou 

nejčastěji uskutečňovány prostřednictvím internetového bankovnictví (71,1 %), platebních 

karet a dobírky (obě možnosti mají po 57,8 %).  

 

9. Označte, který z níže uvedených elektronických platebních systémů znáte.  

Účelem této otázky bylo zjistit, které z EPS jsou v největším povědomí veřejnosti, a i zde 

mohli respondenti vybrat více odpovědí. Nejvíce dotázaných zná systém PayPal (83,3 %), 
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PaySec (41,1 %) a PayU (40 %). Z odpovědí také vyplynulo, že 8,9 % uživatelů nezná ani 

jeden EPS. Viz Graf 3.2, který nabízí srovnání mezi tím, které EPS respondenti znají a 

které využívají. 

 

10. Označte, který z níže uvedených elektronických platebních systémů využíváte. 

Touto otázkou bylo ověřováno, jestli uživatelé, kteří EPS znají, tyto systémy také 

využívají. Nejvíce hlasů získala odpověď „nevyužívám ani jeden EPS“, kterou označilo 

47,8 % respondentů. Když už však uživatelé nějaký EPS využívají, nejčastěji se jedná o 

PayPal (42, 2%) PayU (14,4 %) či PaySec (10 %), viz Graf 3.2. 

 

Graf č. 3.2: Srovnání EPS podle toho, zda je respondenti znají a využívají 

 

Zdroj: Survio (2015), vlastní zpracování 

 

11. Využíváte-li některý z EPS, jak dlouho tomu je?  

EPS fungují v ČR již několik let. Cílem této otázky bylo proto zjistit, jak dlouho uživatelé 

tyto systémy využívají. Nejčastější odpovědí bylo 1 – 2 roky, kterou označilo 36,2 % 

respondentů. O 5,2 P.B. méně uživatelů uvedlo, že jej využívají 0 – 1 rok. Více než 2 roky 

pak EPS využívá 32,8 % dotázaných.  

 

12. Kolik EPS využíváte?  

Nečastěji uživatelé využívají jen 1 elektronický platební systém, přičemž tuto odpověď 

označilo bezmála 60 % respondentů. Pouze 1,9 % z nich uvedlo, že využívají více než 5 

EPS. Zbylých 38,9 % dotázaných využívá 2 – 4 elektronické platební systémy.   
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13. Kolik peněžních prostředků máte v rámci elektronických platebních systémů (EPS) 

uloženo? 

Vypovídací schopnost této otázky není příliš velká, neboť jednou z možných odpovědí 

bylo „nechci se vyjádřit“, kterou označilo celých 38,5 % respondentů. Tato možnost však 

byla zvolena záměrně, aby respondenti nevybírali nepravdivé odpovědí.  

 

14. V jaké měně vedete své elektronické účty?  

Uživatelé nejčastěji vedou své elektronické účty v korunách, a to 91, 6 % z nich. Necelých    

10 % uživatelů má svůj účet v eurech a 4,8 % v dolarech. Nikdo z respondentů neuvedl, že 

by měl své elektronické peníze uloženy ještě v nějaké jiné měně.  

 

15. Uvažujete o využití EPS někdy v budoucnu?  

Nakupovat na internetu je čím dál tím oblíbenější, což znamená i zvyšování množství on-

line plateb. Jelikož se EPS jeví jako levná a rychlá alternativa, jak za své nákupy zaplatit, 

byli uživatelé, kteří tyto systémy ještě nevyužívají dotázáni, zda uvažují o jejich zavedení 

v budoucnu. Z odpovědí je jasné, že se lidé o tyto moderní způsoby platby zajímají, neboť 

celých 70 % respondentů uvažuje o jejich využití v budoucnu.   

 

Poslední dvě otázky sloužily ke zjištění věku a pohlaví respondentů.  

 

Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že při převodu peněžních prostředků (jež 

provádí naprostá většina dotázaných) jsou papírové formuláře již téměř nevyužívanou 

metodou, zatímco převod platební kartou nebo prostřednictvím elektronického 

bankovnictvím je velice oblíbený. Dotazník také ukázal, že alespoň běžnější elektronické 

peněženky, jako je PayPal, PaySec či PayU jsou známy mnoha uživatelům, což je ale 

nevede k tomu, aby EPS hojněni využívali. Z elektronických platebních systémů, jež byly 

v dotazníku uvedeny je nejčastěji využíván PayPal. Respondenti zároveň uvedli, že většina 

z nich vlastní pouze jednu elektronickou peněženku. Z průzkumu také jasně vyplynulo, že 

70 % dotázaných uvažuje o využití EPS někdy v budoucnu. Je tedy možné, že obliba 

těchto alternativních platebních metod bude vzrůstat s počtem osob, jež prostřednictvím 

internetu uskutečňují platby a také s rostoucí frekvencí těchto plateb.  
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3.3 Vybrané systémy elektronických peněz – hardwarové elektronické 

peníze 

Hardwarové elektronické peníze bývají také označovány jako smart cards, neboli 

elektronické peněženky a byly vyvinuty dříve, než softwarové elektronické peníze. 

Jako reprezentanti hardwarových elektronických peněz byly vybrány tři 

elektronické peněženky, a to In Karta, ODISka a Plzeňská karta. Výběr těchto konkrétních 

e-karet měl své důvody. In Karta byla vybrána díky tomu, že je v rámci železniční dopravy 

použitelná prakticky po celé ČR. ODISka je pak využívána v rámci Integrovaného 

dopravního systému Moravskoslezského kraje (ODIS) všemi dopravci, kteří tento systém 

v kraji zabezpečují. Příčinou výběru plzeňské karty pak bylo velmi široké spektrum služeb, 

jež nabízí.  

3.3.1 In Karta 

In Karta je čipová karta, kterou poskytují a vydávají České dráhy (ČD) svým 

stálým zákazníkům. Díky této kartě mohou klienti ČD cestovat vlakem výhodněji, neboť 

na kartu lze nahrát některou ze slev ve formě aplikace. Další možností je použití této karty 

jako elektronické peněženky, do které si klient předem nabije peníze a následně může 

nakupovat jízdenky bezhotovostně u pokladny, nebo u samoobslužného automatu, 

popřípadě může kartu využít jako vstupenku na kulturní akci, jejíž prodej zajišťuje 

společnost Ticketstream. Cena In Karty závisí na hodnotě, jež je na ní nabitá nebo na ceně 

slevové aplikace. (ČD, 2009) 

Elektronická peněženka na In Kartě (EPIK) 

InKarta je elektronickým peněžním prostředkem, na němž jsou uchovávány 

elektronické peníze. Ty slouží držiteli In karty k bezhotovostní úhradě zboží a služeb 

emitenta karty a dalších smluvních partnerů. Inkarta musí být vždy při placení či dobíjení 

fyzicky přítomna a přiložena k čtečce. K identifikaci držitele Inkarty dochází na základě 

údajů na ní elektronicky zaznamenaných. Vně karty se nachází komunikační anténa a 

zalisovaný identifikační čip. Minimální hodnota vkladu EP na Inkartu činí 100 Kč, přičemž 

maximální hodnota EP uložených v elektronické peněžence musí odpovídat nejvýše 

hodnotě 150 EUR přepočtené na Kč, dle aktuálního denního kurzu ČNB. Dobíjení 

elektronické peněženky je možné v hotovosti, bankovními platebními kartami a také 

prostřednictvím bankovního účtu v eShopu ČD. V případě nevyužití EP uložených na 

elektronické peněžence je možná jejich zpětná výměna za hotovost. Aby mohlo k této 

výměně dojít, musí činit minimální zůstatek EP na In Kartě však musí činit 200 Kč, 
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přičemž náklady na provedení zpětné výměny jsou 50 Kč. Další možností je převod EP na 

jinou In Kartu. (ČD, 2014) 

3.3.2 ODISka 

ODISka je bezkontaktní čipovou kartou, jejímž vydavatelem je Dopravní podnik 

Ostrava (DPO). Tuto kartu lze využívat v rámci ODIS, a to dvěma základními způsoby. 

Jako nosič dlouhodobých časových jízdenek nebo jako elektronickou peněženku (dále ji 

lze využít jako nosiče dalších aplikací, jako je např. produkt „Karta ČD“). ODISku si lze 

pořídit jako přenosnou (anonymní), tak i nepřenosnou, kterou je možné pořídit s profily 

odpovídajícími druhu daného jízdného. Poplatek za její vydání činí 130 Kč. ODISka má 

spoustu výhod, přičemž asi hlavní z nich je, že v případě její ztráty se nemusí cestující 

obávat, že přijde o dlouhodobou časovou jízdenku nebo o EP na ODISce uložené. Nutné je 

však nahlášení této události ze strany cestujícího vydavateli ODISky. Díky ODISce jsou 

také vybrané druhy jízdného levnější, stejně jako jednotlivé jízdné ve vybraných městech a 

regionálních autobusech, při využití elektronické peněženky. Velkou výhodou také je, že 

v případě využívání elektronické peněženky se nemusí cestující starat o hotovost, neboť po 

jejím vložení na ODISku využívá k platbě EP na ní vložené. Na elektronickou peněženku 

si může cestující vložit EP v minimální hodnotě 100 Kč, přičemž jejich maximální hodnota 

na ODISce uložená musí činit 3 000 Kč. Tyto EP může cestující využívat k nákupu 

dlouhodobých nebo krátkodobých časových jízdenek či jízdenek jednotlivých. (ODIS, 

2015) 

Integrovanou dopravu v rámci ODIS zajišťuje celkem 10 dopravců, kteří svými 

spoji pokrývají téměř 90 % obcí v kraji. Všemi těmito dopravci je ODISka uznávaná. 

V minulosti někteří z nich např. TQM-holding, ARRIVA MORAVA, ČSAD Havířov, 

ČSAD Karviná a další, nabízeli své firemní čipové karty. V současnosti je však již 

nevydávají a v oběhu jsou pouze ty karty, které ještě neexpirovaly. Klienti, kterým tyto 

karty vyprší, si pak budou muset pořídit ODISku, neboť v rámci ODIS dochází 

k pomalému rušení dlouhodobých papírových kuponů. Mimo to, je ve vlacích společnosti 

GW Train Regio možné kromě ODISky používat také čipovou kartu tohoto dopravce, 

která slouží jako nosič elektronických jízdenek. (Koordinátor ODIS, 2015) 

3.3.3 Plzeňská karta 

Plzeňská karta (PK) je vydávána od roku 2004 a jejím emitentem jsou Plzeňské 

městské dopravní podniky (PMDP). V roce 2005 proběhlo spuštění aplikace elektronické 
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peněženky pro platby jízdného ve vozech a v roce následujícím byly funkce elektronické 

peněženky zavedeny i mimo dopravu. (PMDP, 2015a) 

Poplatek za vydání PK činí 170 Kč. Účtován je však také manipulační poplatek za 

nahrání předplatného či dobití hotovosti do elektronické peněženky, a to v částce 10 Kč. 

Vrácení zůstatku EP je zpoplatněno 40 Kč, přičemž převod elektronických peněz na jinou 

PK je zdarma. (PMDP, 2015b) 

Existují dva typy PK, a to přímo Plzeňská kartka a Firemní PK. Poslední 

z uvedených je určena pro firmy, OSVČ a další subjekty s přiděleným IČO, kteří kartu 

využijí jako přenosnou kartu pro více zaměstnanců. Kromě toho, že lze kartu využít jako 

přenosné časové předplatné v Integrované dopravě Plzeňska (IDP) lze na kartě též 

uchovávat EP pro nákup jízdenek v IDP, či s ní platit parkovné. Plzeňskou kartu je pak 

možné získat ve třech variantách, a to jako PK, PK-ISIC a PK-JIS. Všechny tyto karty 

nabízí možnost využívat časové předplatné v IDP, platit elektronickou peněženkou ve 

vozech PMDP, hradit elektronickou peněženkou služby i mimo veřejnou dopravu (např. 

platba za parkovné, vstupenky na kulturní akce), využívat identifikačních vlastností karty 

v návazných systém a mít elektronický přehled o provedených transakcích (za poplatek). 

PK-ISIC navíc slouží jako mezinárodní studentský průkaz a PK-JIS jako studentský průkaz 

Západočeské univerzity v Plzni. Osobám využívajícím veřejnou dopravu pouze sporadicky 

je pak určen produkt Plzeňská jízdenka, kterou si lze pořídit buď to v klasické formě karty, 

nebo jako přívěsek na klíče. Plzeňská jízdenka funguje pouze jako elektronická peněženka 

na nákup jízdného ve vozech PMDP nebo k ostatním platbám u partnerů PMDP.  

Plzeňskou kartu je možno dobíjet na bankomatech ČS, v e-shopu s následným 

ověřením na bankomatech nebo v prodejních místech PK, a nebo na prodejních místech 

systému PK. Na EP lze vložit částku v rozmezí od 1 Kč do korunového ekvivalentu 150 

EUR, což je také nejvyšší možný finanční obnos na kartě uložený. (PMDP, 2015c) 

V Plzeňském kraji je integrovaná veřejná doprava zajišťována celkem 12 dopravci, 

nicméně PK lze v současnosti použít jen u poloviny z nich, a to u dopravců, kteří jsou 

integrováni v rámci IDP. Tento systém však pokrývá především krajské město a jeho 

blízké okolí, takže PK nelze využívat pro přepravu v rámci celého kraje. (POVED, 2015) 
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3.4 Dílčí shrnutí 

Třetí kapitola této práce byla věnována vymezení elektronických peněz a pojmů 

s nimi souvisejících, podle Zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V rámci této části 

práce byly také popsány některé z elektronických platebních systémů, s nimiž se lze setkat 

na českém trhu. V závěru kapitoly je pak umístěna užitečná tabulka s přehledem 

povolených činností jednotlivých subjektů, o nichž jsem v kapitole psala a také průzkum 

věnující se EPS. 

Následující kapitola bude věnována zhodnocení elektronických a depozitních 

platebních prostředků tak, aby bylo možné s určitostí říci, používání kterého z nich, je pro 

uživatele levnější, snazší, rychlejší a tedy i výhodnější.  
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4 Zhodnocení elektronických a depozitních platebních prostředků 

Tato kapitola je zaměřená na zhodnocení výhodnosti používání depozitních účtů a 

elektronických platebních systémů, a to nejen po stránce nákladové. První část této 

kapitoly je věnována srovnání poplatkových nákladů na vedení běžného účtu u různých 

bank.  Dále jsou porovnány poplatky související s vedením účtů, na nichž mají klienti 

uloženy své elektronické peníze. Závěr kapitoly je pak věnován srovnání depozitních a 

elektronických platebních systémů navzájem. 

Pro porovnání bankovních poplatků a tedy i nákladů, jež s vedením bankovních 

účtů souvisí, byly vybrány čtyři největší banky na českém trhu, a to Česká spořitelna, a. s., 

Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a. s., UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. a tři banky řadící se do skupiny malých bank, jedná se o Air Bank a. s., Equa 

bank a. s. a Fio banku, a.s. Jako zástupci elektronických platebních systémů pak byly 

vybrány ty, jež jsou popsány v předchozí kapitole, tedy PaySec, PayPal, SEJF, Skrill a 

GoPay.  

4.1 Depozitní platební prostředky jako náklady klienta 

V následující subkapitole jsou srovnávány měsíční výdaje na poplatky u vybraných 

bank. Pro srovnání nákladů na vedení jednotlivých kont bylo využito údajů ze stránky 

bankovnipoplatky.com, která uvádí, jaké bankovní služby klienti nejčastěji využívají
15

. 

Tyto údaje však byly upraveny autorkou tak, aby se z bankovního klienta stal klient 

elektronický, tedy klient, jež veškeré platby i příkazy provádí prostřednictvím internetu. 

Místo trvalého příkazu na přepážce byl tedy u námi definovaného klienta zvýšen počet 

trvalých příkazů podaných elektronicky apod. Zároveň tento klient na svůj účet v průměru 

vloží 25 000 Kč měsíčně a zůstatek na jeho účtu činí 20 000 Kč. Pro účely této práce bude 

tento klient v dalším textu nazýván jako průměrný klient.  

V tabulce 4.1 jsou shrnuty nejfrekventovanější služby, jež klienti využívají, a také 

četnost jejich využívání za měsíc (resp. za rok).  Podle takto definovaného klienta budou 

počítány měsíční výdaje na poplatky za vedení účtů u jednotlivých bank. Při jejich výběru 

byl kladen důraz na to, aby se jednalo o účet pro fyzické osoby s co nejnižšími náklady na 

jeho vedení.  (Bankovnipoplatky.com, 2015) 

 

                                                
15 Průměrný klient byl vytvořen na základě údajů shromážděných jednotlivými bankami o službách 

poskytovaných klientům. 
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Tab. 4.1: Služby využívané průměrným klientem banky 

Položka Počet transakcí 

Vedení účtu 1 měsíčně 

Elektronický výpis z účtu 1 měsíčně 

Přímé bankovnictví 1 měsíčně 

Příchozí platba na účet 4 měsíčně 

Vklad hotovosti na účet 1 měsíčně 

Zřízení trvalého příkazu 4 ročně 

Trvalý příkaz elektronicky 4 měsíčně 

Příkaz k úhradě elektronicky 5 měsíčně 

Změna trvalého příkazu elektronicky 2 ročně 

Zřízení inkasa 1 za rok 

Úhrada SIPO 1 měsíčně 

Výběr z bankomatu vlastní banky 2 měsíčně 

Výběr z bankomatu cizí banky 1 měsíčně 

Platba kartou u obchodníků 6 měsíčně 

Zdroj: Bankovnipoplatky.com (2015), vlastní zpracování 

4.1.1  Velké banky 

Následující část je věnována čtyřem bankám, které v České republice zaujímají 

největší podíl na trhu s bankovními službami. Konkrétní částky za poskytování služeb 

průměrnému klientovi jednotlivými bankami viz Příloha č. 4. 

Česká spořitelna, a. s. 

Česká spořitelna (dále jen ČS) byla založena v roce 1825 jako první spořitelní 

instituce na území dnešní ČR. V roce 2000 se pak ČS stala členem Erste Group. Jedná se o 

největší banku u nás, jejíž služby využívá více než 5 milionů klientů. Hraje však také 

důležitou roli na poli inovací, neboť byla první bankou v tuzemsku, jež začala masivně 

vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich užití. (ČS, 2015a) 

Nejvýhodnější je pro průměrného klienta ČS využívání účtu s názvem Osobní účet 

ČS II. Vedení tohoto účtu vyjde klienta měsíčně na 69 Kč. V rámci balíčku jsou nabízeny 

některé služby zdarma, jedná se zejména o debetní kartu Visa Classic, internetové a 

telefonní bankovnictví 24 hodin denně, kontokorent, peníze stranou a další.  
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Mezi zpoplatněné služby patří přímé bankovnictví, položka trvalého příkazu, příkaz 

k úhradě elektronicky a úhrada SIPO. Nejvyšší částkou je však zpoplatněn výběr 

z bankomatu cizí banky, a to 40 Kč. Po započítání všech služeb, které jsou zpoplatněny, 

zaplatí průměrný klient ČS využívající svůj účet téměř bez výhrad elektronicky 184 Kč. 

(ČS, 2015b) 

Československá obchodní banka, a. s. 

Tato banka byla založena v roce 1964 státem. V roce 1999 došlo k její privatizaci a 

majoritním vlastníkem ČSOB se stala belgická KBC Bank, jež je členem skupiny KBC. 

V retailovém bankovnictví působí ČSOB pod obchodními značkami – ČSOB, Era a 

Poštovní spořitelna. (ČSOB, 2015a) 

ČSOB nabízí stejně jako většina ostatních bank na výběr z několika kont, která jsou 

výhodná podle toho, jaká je frekvence jejich využívání klientem. Pro průměrného klienta je 

však nejvýhodnější Aktivní konto, jehož měsíční poplatek za vedení činí 95 Kč. V rámci 

tohoto konta klient získá zdarma přímé bankovnictví, elektronický výpis z účtu, 

zřízení/změnu trvalého příkazu, zřízení inkasa či výběr z bankomatu vlastní banky.  

Naopak je zpoplatněna položka trvalého příkazu, stejně jako příkaz k úhradě 

elektronicky a úhrada SIPO. Výběr z bankomatu cizí banky stojí 35 Kč. Měsíční suma, 

kterou tak musí klient bance zaplatit, činí 157 Kč. (ČSOB, 2015b) 

Komerční banka, a. s. 

Komerční banka (KB) byla založena v roce 1990 jako státní instituce, aby byla o 

dva roky později transformována na akciovou společnost. Na počátku milénia se pak stala 

součástí mezinárodní bankovní skupiny Société Générale. V roce 2013 měla KB banka 1,6 

milionů klientů. (KB, 2014) 

Pro klienta KB je nejvýhodnější výběr účtu s názvem MůjÚčet, jež v základním 

balíčku obsahuje přímé bankovnictví a všechny příchozí platby zdarma. Zpoplatněn je 

výběr z bankomatu (cizí i vlastní banky), položka trvalého příkazu či příkaz k úhradě 

elektronicky. Výhodou, kterou KB k tomuto účtu nabízí, je sleva z nákladů na vedení účtu. 

Banka definovala čtyři pravidla, přičemž splnění alespoň jedno z nich znamená pro klienta 

slevu ve výši 50 %. Při splnění dvou a více pravidel má klient nárok na vedení účtu 

zdarma. Jednu z podmínek, a to došlou platbu na účet jednou měsíčně, splňuje i námi 

definovaný průměrný klient. Částka, kterou tak klient měsíčně na poplatcích bance zaplatí, 

činí 151 Kč. (KB, 2013) 
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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

UniCredit Bank (UCB) zahájila svou činnost v roce 2007, přičemž vznikla integrací 

dvou samostatně působících bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. Od roku 

2013 poskytuje v ČR a na Slovensku bankovní služby pod společným názvem UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia. UCB patří do bankovní skupiny UniCredit působící 

v téměř 50 zemích. (UCB, 2015) 

Stejně jako většina ostatních bank, i UCB nabízí svým klientům na výběr z více 

běžných účtů. Pro námi definovaného klienta je nejvýhodnější vedení Aktivního konta. 

V rámci tohoto účtu jsou zpoplatněny elektronické odchozí platby vč. plateb SIPO a inkas, 

souhlas s inkasem a SIPO či veškeré výběry z bankomatů u všech provozovatelů v ČR. 

Navíc je účtován poplatek 199 Kč za vedení účtu. Nicméně splní-li klient podmínku 

bezhotovostního obratu ve výši alespoň 12 000 Kč měsíčně na svém korunovém účtu, jsou 

mu všechny výše uvedené služby poskytnuty zdarma. Námi definovaný průměrný klient 

tuto podmínku splňuje a navíc nevyužívá žádnou ze služeb, která by byla zpoplatněná 

(papírový výpis z účtu, příkaz k úhradě na přepážce). Měsíční poplatky spojené s účtem 

jsou tak nulové. (UCB, 2015)  

4.1.2  Malé banky 

Jak zmiňuje Moniová (2015), malé nebo též nové banky zaujímají na českém trhu 

s bankovními službami stále větší podíl. Meziroční růst půjček poskytnutých v roce 2014 

činí u Equa bank více než 70 %, u Fio banky to je zhruba 50 % a Air Bank zaznamenala 

nárůst poskytnutých půjček o necelých 30 %. Lídři českého trhu s bankovními službami 

zmínění v předchozí části se naopak drží na konci tohoto žebříčku, kdy meziroční růst jimi 

poskytnutých půjček nedosáhl ani u jedné z bank 10 %. Jedinou výjimkou je UCB, jež 

v roce 2014 zaznamenala meziroční růst 60 %, a je tak na druhém místě hned za Equa 

bank.     Příloha č. 5 obsahuje výdaje průměrného klienta za služby mu poskytované 

jednotlivými bankami. 

Air Bank, a. s. 

Air Bank působí na českém trhu od konce roku 2011 a je součástí finanční skupiny 

PPF Petra Kellnera. V současnosti má již 300 000 klientů. (Air Bank, 2015a)  

Air Bank nabízí dva typy běžných účtů, a to Malý a Velký tarif. V tomto případě 

byl výhodnějším tarifem pro zvoleného průměrného klienta Malý tarif. Vedení tohoto 

konta je zdarma, stejně jako naprostá většina služeb, jež tarif nabízí. Jedinou položkou, za 

níž musí klient platit, je výběr peněz z bankomatu jiné banky, který stojí 25 Kč, a to jak 
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v ČR, tak i v ostatních zemích EU. Celkové náklady na poplatky klienta u Air Bank tak 

činí 25 Kč měsíčně. (Air Bank, 2015b) 

Equa bank, a. s. 

Tato banka vznikla v roce 2011 přejmenováním z tuzemské banky Banco Popolare. 

V současnosti má již 125 000 klientů a 42 obchodních míst. (Equa bank, 2015a) 

Equa bank nabízí svým klientů jeden typ osobního účtu, přičemž veškeré služby 

využívané průměrným klientem jsou poskytovány zdarma. (Equa bank, 2015b) 

Fio banku, a.s 

Fio banka vznikla v roce 2010 a navázala tak na sedmnáctiletou historii Finanční 

skupiny Fio. Jedná se o ryze český subjekt s českými majiteli. Banka má v současnosti více 

než 470 000 klientů. (Fio Banka, 2014a)  

Tato banka nabízí jen tři typy, účtů a to účet podnikatelský, transparentní a osobní, 

jež je také pro průměrného klienta nejvýhodnější. Vedení tohoto účtu, stejně jako veškeré 

služby, jež průměrný klient využívá, je zdarma. (Fio banka, 2014b) 

4.1.3  Zhodnocení depozitních platebních prostředků 

 Graf 4.1 poskytuje ucelený přehled měsíčních výdajů průměrného klienta v rámci 

jednotlivých bank. Jak je z grafu patrné, u některých bank jsou měsíční výdaje na vedení 

konta nulové. Z malých bank se jedná o Equa bank a Fio banku, z velkých bank pak pouze 

o UCB. Důvodem, proč u těchto bank neplatí klient žádné poplatky, může být fakt, že se 

jedná na českém trhu o poměrně „nové“ banky, které cílí spíše na mladší klientelu, pro 

kterou je správa účtu prostřednictvím internetu běžnou praxí. Přechodem od uskutečňování 

transakcí na přepážce banky za transakce prostřednictvím internetu, změnou měsíčního 

výpisu z papírového na výpis elektronicky atd. může klient měsíčně ušetřit částky v řádech 

desetikorun. Nejvyšší poplatky za vedení běžného účtu si účtuje ČS, a to 184 Kč. Zdarma 

je vedení účtu u UCB, Equa bank a Fio banky. 
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Graf 4.1: Měsíční náklady průměrného klienta na vedení účtu u jednotlivých bank 

v roce 2015 (Kč) 

 

Zdroj: ČS (2015b), ČSOB (2015b), KB (2013), UCB (2015b), Air Bank (2015b), Equa 

banka (2015b), Fio banka (2014b), vlastní zpracování 

 

4.2  Elektronické platební prostředky jako náklady klienta 

V předešlé podkapitole byly srovnány poplatky spojené s provozováním účtu u 

jednotlivých bank. Nyní budou zhodnoceny náklady na vedení a využívání EPS. 

Samotné služby a také četnost jejich využívání vychází z údajů o průměrném 

bankovním klientovi, uvedených v Tab. 4.1. Tyto údaje byly za účelem zpracování práce 

upraveny autorkou tak, aby je bylo možné aplikovat na uživatele elektronických 

peněženek, viz Tab. 4.2. Konkrétní částky za poskytování služeb jednotlivými 

společnostmi průměrnému klientovi viz Příloha č. 6. 

 

Tab. 4.2: Služby využívané průměrným klientem elektronických peněženek 

Položka Počet transakcí 

Vedení Konta 1 měsíčně 

Platba na jiné Konto u stejného systému 4 ročně 

Platba za nákup 6 měsíčně 

Nabití převodem z běžného účtu 2 ročně 

Nabití platební kartou 1 ročně 

Vybití na běžný účet 1 ročně 

Zdroj: Bankovnipoplatky.com (2015), vlastní zpracování  
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S ohledem na to, že je elektronické peněženky nutno dobíjet, byla částka, o kterou 

budou tyto dobíjeny, stanovena na 6 000 Kč ročně. Průměrná roční útrata zákazníka                

e-commerce totiž činí 4 980 Kč, dalších 520 Kč si však klient převede zpět na svůj 

bankovní účet a zbývajících 500 Kč pošle jiným uživatelům stejného platebního systému. 

Elektronické peněženky jsou nabíjeny především převodem z běžného účtu nebo platební 

kartou. Poslední zmíněný způsob je však u většiny systémů zpoplatněn, a to procentuální 

hodnotou z nabíjené částky. Konečný poplatek za takové nabití elektronické peněženky je 

tedy poměrně vysoký. Pro naše účely však předpokládáme racionálního klienta, který se 

snaží své náklady minimalizovat. Největší objem peněz (5 000 Kč) tak na svou 

elektronickou peněženku vloží převodem z běžného účtu a zbývající hodnotu (1 000 Kč) 

převede platební kartou. Nastavení tohoto poměru také odpovídá tomu, že se klient může 

dostat do situace, kdy bude peníze ve své elektronické peněžence potřebovat okamžitě, což 

mu převod z běžného účtu neumožňuje. Podle takto definovaného klienta budou počítány 

měsíční výdaje na vedení elektronické peněženky. (Shoptet, 2015) 

4.2.1  PaySec 

Tento platební systém nabízí svým klientům celou řadu služeb, které nejsou 

zpoplatněny nijak vysokými částkami, nebo jsou poskytovány zdarma. Klienta nic nestojí 

vedení účtu, platba na jiné konto u stejného systému, platby za nákup, ani nabití převodem 

z běžného účtu. Zpoplatněno je naopak nabití platební kartou, za které si PaySec účtuje 2 

% z nabíjené částky, tedy 20 Kč. Vybití na běžný účet stojí 2 Kč. Vlastní-li majitel PaySec 

účtu zároveň i bankovní účet u ČSOB/Poštovní spořitelny, náklady na provozování 

elektronické peněženky se mu mohou ještě snížit. Vybití na jeden z těchto účtů je totiž 

zdarma. Další výhodou PaySec konta je možnost jeho automatického dobíjení z běžného 

účtu či nabití prostřednictvím Darovacího Platebního tlačítka, v částce 1 Kč za každou 

z transakcí. (PaySec, 2007) 

PaySec je pro námi zvoleného průměrného klienta cenově hned druhý 

nejvýhodnější, a to po systému SEJF, jehož využití je však značně omezeno jak místně, tak 

i účelově. Celkové náklady na vedení PaySec účtu činí u průměrného klienta měsíčně 1,80 

Kč.  

4.2.2  PayPal 

PayPal patří mezi světově nejznámější elektronické peněženky vůbec, za což vděčí 

především svému propojení se stránkou eBay. Pro námi definovaného klienta je však 

z porovnávaných systémů nejméně výhodný, a to i přes to, že vedení konta, platba na jiné 
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konto u stejného systému, platba za nákup a nabití převodem z běžného účtu jsou zdarma. 

Finančně velmi náročné je totiž vybití PayPal účtu na běžný účet klienta, které tuzemce 

vyjde na 200 Kč (pro občany USA je vybití zdarma). Nabití účtu platební kartou je 

zpoplatněno 3,4 % + 3 Kč z převáděné částky, tedy 44 Kč. Celkové měsíční náklady 

průměrného klienta tak činí 20,30 Kč. V praxi by však tato částka mohla být nulová, a to 

např. v případě, kdy by klient propojil svůj PayPal účet se svou platební kartou. Ke 

strhávání peněz by v tom případě docházelo přímo z platební karty a nebylo by třeba 

nabíjení ani vybíjení účtu. (PayPal, 2015) 

4.2.3  SEJF  

SEJF je nejlevnější z námi srovnávaných variant. Dobíjení probíhá buď 

prostřednictvím platební karty, převodem z bankovního účtu, nebo také hotovostním 

převodem na pobočkách Raiffeisenbank. Vedení SEJFu, platba za nákup i platba na jiné 

konto u stejného systému je zdarma. Stejně tak převody do SEJFu z ČSOB, Era 

smartbankingu, PaySecu nebo klientova bankovního účtu jsou bez poplatků. Jediným 

způsobem dobíjení SEJFu, který je zpoplatněn, je jeho dobíjení platební kartou, a to ve 

výši 1,94% z dobíjené částky. Za převod 1000 Kč tak klient zaplatí 19,4 Kč. Do SEJFu lze 

vložit jakoukoli částku, nepřesahující 500 EUR (toto je také maximální částka, kterou lze 

zaplatit) a při převodu peněz platební kartou je nutné dobít alespoň 100 Kč. Po sečtení 

všech výdajů činí měsíční poplatek průměrného klienta za užívání aplikace SEJF 1,60 Kč. 

4.2.4  GoPay 

Stejně jak je tomu u jiných systémů, i u GoPay je vedení konta, platba na jiné konto 

u stejného systému, platba za nákup či nabití převodem z běžného účtu zdarma. 

Zpoplatněno je však nabití GoPay uživatelského účtu platební kartou, a to 3 % + 3 Kč 

z nabíjené částky. Suma, kterou musí klient zaplatit za nabití 1 000 Kč, tak činí 33 Kč. 

Zpoplatněno je také vybíjení účtu, a to 10 Kč. Průměrný klient GoPay tedy měsíčně za 

jemu poskytované služby zaplatí 3,60 Kč. (GoPay, 2015d) 

4.2.5  Skrill 

Elektronická peněženka společnosti Skrill patří k dražším variantám EPS, ze 

kterých mohou klienti vybírat. Zdarma je vedení konta, platba obchodníkům za nákup či 

nabití peněženky převodem z běžného účtu. Na rozdíl od ostatních elektronických 

peněženek je však platba na jiné konto u stejného systému zpoplatněna 1 % až 10 EUR. 

Vyplatí se proto posílat spíše větší finanční obnosy. Zpoplatněno je také nabití osobního 

účtu platební kartou, a to 1,9 %, což činí při nabití 1 000 Kč ročně 19 Kč. Vybití osobního 
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účtu na bankovní účet klienta stojí 2,95 EUR za jednu transakci. Měsíční výdaje na vedení 

Skrill Osobního účtu činí pro průměrného klienta 10 Kč. Zároveň by měl uživatel svůj účet 

využívat alespoň jednou ročně. V jiném případě mu totiž bude z konta odečítáno měsíčně 1 

EUR, a to až do doby, kdy klient své konto znovu využije nebo mu na něm nic nezbude. 

(Skrill, 2015d) 

4.2.6  Zhodnocení elektronických platebních prostředků 

V grafu 4.2 je uveden přehled měsíčních výdajů klientů jednotlivých 

elektronických platebních systémů. Je z něj patrné, že finančně nejnáročnější je pro 

průměrného klienta vedení účtu u systému PayPal, které je způsobeno vysokou částkou za 

zpětnou výměnu elektronických peněz. Výhodou tohoto systému však je, že jej využívají 

lidé a firmy po celém světě. Pro nákupy v zahraničních e-shopech či pro platby do 

zahraničí je tedy ideálním řešením. Dalším mezinárodním platebním systémem je Skrill, 

jehož využívání přijde průměrného klienta o více než 10 Kč měsíčně méně, než využívání 

PayPalu. Zpoplatněny jsou však transakce mezi jednotlivými Skrill účty. Nejedná se sice o 

nikterak závratnou částku, ale hledá-li někdo účet, prostřednictvím kterého by prováděl 

častější převody peněz, např. se svou rodinou či přáteli, není tento systém nejvýhodnější. U 

elektronické peněženky GoPay (a u ostatních námi srovnávaných EPS) se klient tímto 

zaobírat nemusí, neboť má tyto převody zdarma. Obdobou GoPay je systém PaySec. 

Měsíční náklady na jeho provozování průměrným klientem jsou o 18,50 Kč nižší, než 

náklady na provozování nejdražšího ze systémů – PayPalu. Nízké provozní náklady však 

neubírají tomuto systému na klientské přitažlivosti. Nabízí totiž i ty služby, které jeho 

konkurenti nenabízí – darovací tlačítko, automatické nabíjení elektronické peněženky ve 

stanovených intervalech či placení za jízdenky. Poslední zmíněnou službu nabízí i mobilní 

aplikace SEJF, která se dále také zaměřuje na platby za parkovné či podporu 

humanitárních organizací. Od ostatních námi srovnávaných elektronických peněženek se 

tedy poměrně liší, neboť neumožňuje nákupy v e-shopech. Další odlišností (a nevýhodou) 

SEJFu od ostatních systémů je jeho značná lokální omezenost na několik konkrétních 

měst, přičemž v naprosté většině obcí u nás je tato elektronická peněženka zcela bez 

využití. 
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Graf 4.2: Měsíční náklady průměrného klienta na vedení jednotlivých elektronických 

platebních systémů v roce 2015 (Kč) 

 

Zdroj: PaySec (2007), PayPal (2015b), PayU (2015d), Direct Pay (2015b), GoPay (2015d), 

Skrill (2015d) 

 

4.3 Slabé a silné stránky depozitních a elektronických platebních 

prostředků 

Předchozí dvě subkapitoly nám poskytly přehled měsíčních výdajů průměrného 

klienta související s depozitními účty a poté zvlášť s účty, na nichž mají klienti uloženy své 

elektronické peníze. Poslední část této kapitoly bude zaměřena na srovnání elektronických 

a depozitních peněz, a to nejen z pohledu nákladů, ale také určitého uživatelského 

komfortu.  

EP a tedy i účty (peněženky), na kterých jsou tyto peníze vedeny, byly vytvořeny 

primárně k uskutečňování plateb s nízkou nominální hodnotou. To potvrzuje také Zákon č. 

284/2009 Sb., o platebním styku, v němž je uvedeno, že na těchto peněženkách může být 

uložen korunový ekvivalent nejvýše 500 EUR a v případě, že se jedná o EP emitované 

vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, tak pouze ekvivalent 150 EUR. 

Bankovní účty jsou naproti tomu určeny pro všechny typy plateb, jak v řádech korun, tak i 

milionů, přičemž banka si i za ty nejnižší platby provedené elektronicky často účtuje 

poplatky (KB, ČSOB, UCB a další). Alternativou jsou tak elektronické peněženky, jejichž 

uživatelé za tyto převody žádné poplatky neplatí. Elektronické peněženky jsou však spíše 

určeny k platbám než k příjímání peněz. Zpětná výměna elektronických peněz za peníze 
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depozitní je totiž zpoplatněna, což výměnám ubírá na atraktivitě. Navíc, chce-li klient 

získat své elektronické peníze v hotovosti, musí učinit hned dva kroky (zpětná výměna za 

depozitní peníze, výběr z bankomatu), aby se tak stalo. Toto však neplatí v případě 

vlastnictví účtu Skrill, k němuž si klient pořídí Skrill Prepaid MasterCard. Vlastníkovi 

běžného účtu otázka zpětných výměn, a s nimi souvisejících transakční nákladů, 

samozřejmě odpadá.  

Vybití elektronických peněz z peněženky není nutné, neboť klient je může použít 

k platbám v budoucnu, co je však nezbytné, je jejich nabití. Jedná se o krok navíc, jež musí 

vlastník elektronické peněženky učinit, aby ji mohl aktivně využívat. Nabití peněženky 

není ze strany společností provozující elektronické platební systémy zpoplatněno, nicméně 

poplatky si mohou účtovat banky za odchozí platbu. Vycházíme-li však z námi 

definovaného průměrného klienta, který převodem z běžného účtu svou elektronickou 

peněženku nabíjí 2x ročně (3x ročně započteme-li i platební kartu) může dojít 

k minimalizování nákladů na odchozí platby z běžného účtu. Majitel elektronické 

peněženky totiž může platit i za korunové položky, a to bez toho, aby mu za ně bylo cokoli 

účtováno. Stačí tedy jen přibližně odhadnout nákupy, které bude uživatel v budoucnu 

realizovat. 

Za nevýhodu EP může být však považováno, že nejsou provozovatelem systému 

pojištěny v rámci Fondu pojištění vkladů, jak je tomu u bank, kterým to ukládá Zákon č. 

21/1992 Sb., o bankách. V případě konkurzního řízení s emitentem EP by byl uživatel 

odkázán na výsledek tohoto řízení, nebo na možné vypořádání. (Smejkal, 2001) 

Negativně může být také vnímáno, že zůstatky na elektronických peněženkách 

nejsou jednotlivými systémy úročeny. Naproti tomu většina bank zůstatky na běžných 

účtech svých klientů úročí. Tab. 4.3 nabízí přehled úrokových sazeb pro konkrétní účty u 

jednotlivých bank a zároveň také výnos námi definovaného průměrného klienta při dané 

úrokové sazbě. Jak již bylo definováno, měsíční zůstatek průměrného klienta na jeho 

běžném účtu činí 20 000 Kč. Z tabulky je patrné, že kromě Air Bank je u většiny bank míra 

ročního výnosu ze zůstatku účtu téměř nulová nebo nulová. Klient, který se rozhodne 

uchovávat maximální možnou výši EP (500 EUR) na svém elektronickém účtu, tak při 

kurzu 27 Kč za EUR (úroková sazba 0,01%) přijde o 1,35 Kč ročně.  
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Tab. 4.3: Míra úročení jednotlivých bankovních účtů (% p. a.) a předpokládaný roční 

výnos (Kč) 

Banka 
Air 

Bank  

Equa 

bank 

Fio 

banka 
ČS ČSOB KB UCB 

Konto 
Malý 

tarif 

Běžný 

účet 

Osobní 

účet 

Osobní 

účet ČS 

II 

Aktivní 

konto 
MůjÚčet 

AKTIVN

Í konto 

Míra úročení      1,10 0,01 0 0,01 0,01 0 0,01 

Roční výnos 220 2 0 2 2 0 2 

Zdroj: Air Bank (2015c), Equa Bank (2015c), Fio Banka (2014c), ČS (2015c), ČSOB 

(2015c), KB, (2013), UCB, (2015c). 

 

 Kladně je naopak v případě EPS vnímána ochrana citlivých dat o účtu či platební 

kartě, které by se při běžném převodu objevily ve výpisu prodejce. EPS toto neumožňují. 

Uživatel si buď svou elektronickou peněženku nabije, nebo k ní přidá platební kartu. 

Samotná transakce poté probíhá již pouze mezi prodejcem a peněženkou.  

 Elektronické platební systémy jsou taktéž velmi přínosné, jedná-li se o platby 

nízkých částek, neboť žádná ze společností si za platby obchodníkům nic neúčtuje. Kromě 

Skrillu je taktéž možné zcela zdarma převádět peníze na účet u stejného platebního 

systému vedeného zahraničími uživateli. Jedná se tak o alternativu zahraničního platebního 

styku, neboť v případě bank jsou tyto převody zpoplatněny. Výše poplatků za převody do 

zahraničí viz Tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4: Poplatek za odchozí platbu do zahraničí v Kč 

Banka Air Bank  
Equa 

bank  
Fio banka  ČS ČSOB KB UCB. 

Výše 

poplatku 
100 Kč 299 Kč 

0,50 % 

min. 200 

Kč max. 

1250 Kč 

1 % min. 

220, max. 

1 500 K 

1 %, min. 

250 Kč, 

max. 1 

500 Kč 

0,9 %, 

min. 250,- 

max. 1 

500,- 

0,9 %, 

min. 250,- 

max. 1 

500,- 

Zdroj: ČS (2015d), ČSOB (2015b), KB (2013), UCB (2015b) Air Bank (2015b), Equa 

banka (2015b), Fio banka (2014b) 

 

Platba prostřednictvím EPS je také mnohem rychlejší, než platba běžným 

bankovním převodem, který zpravidla trvá 2 – 3 pracovní dny (pokud se nejedná o převod 
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mezi účty u stejné banky). K převodu peněz z elektronické peněženky, nebo z platební 

karty, která je s ní propojená, dochází totiž okamžitě.    

Je zřejmé, že náklady na provozování depozitních účtů jsou pro průměrného klienta 

ve většině případů vyšší, než náklady na provozování elektronických peněženek. Není to 

však pravidlem, neboť 3 ze 7 z námi srovnávaných bank nabízí své služby měsíčně zcela 

zdarma. Oproti nejdražší bance (ČS), tak nabízejí své služby o 184 Kč levněji.  

Poměrně široké cenové rozpětí je patrné také u jednotlivých EPS, kdy nejdražší 

z nich (PayPal) nabízí své služby o 18,7 Kč dráž než nejlevnější ze systémů SEJF.  

Vzájemné porovnání nákladů na provozování elektronických a depozitních 

platebních systémů je však možné pouze s obtížemi, neboť každý z těchto systémů má svá 

specifika. Obecně lze však říci, že vedení EPS je levnější, než vedení bankovních kont, 

nicméně elektronické účty v současnosti nemohou fungovat jako náhražka účtů 

depozitních. Výplata mezd a různých dávek je totiž možná dle Zákona č. 6/1993 Sb., o 

ČNB pouze v plnohodnotných penězích, tedy bankovkách a mincích. Aby však mohly být 

peníze převedeny na elektronickou peněženku klienta, musí se nejprve nacházet na jeho 

depozitním účtu. Elektronický a depozitní účet jsou tak na sebe přímo navázány.  

4.3.1  Zhodnocení kladů a záporů elektronických peněženek 

Jak depozitní tak elektronické peníze mají spoustu kladů a záporů. Vlastnictvím 

elektronických peněženek v současnosti neodpadá potřeba zároveň vlastnit běžný účet. Na 

ten jsou uživatelům vypláceny dávky či mzdy, přičemž běžný účet může být zároveň 

využíván k úhradám SIPO a dalším platbám. Tyto možnosti elektronické peněženky 

nenabízí, a tak představují alternativu spíše k platbám za nákupy na internetu. Uživatelé 

totiž díky nim nemusí platit prostřednictvím svého běžného účtu a sdělovat citlivé 

informace o něm třetí straně. Zároveň lze říci, že pozitiva elektronických peněženek jsou 

zřejmá především pro klienty, jejichž frekvence nákupů na internetu je častější a vyžadují, 

aby jim bylo zboží dodáno v co nejkratší době. Platba prostřednictvím elektronických 

peněženek jim totiž platbu urychlí, stejně jako samotný převod peněz. Pro uživatele, kteří 

nenakupují na internetu příliš často a na zboží nespěchají, jsou elektronické peněženky 

také výhodné, ale konečné snížení transakčních nákladů se neprojevuje tak markantně. 

Alternativou může být také přidání karty k elektronické peněžence. Funkci okamžitého 

zaplacení za zboží a služby však nabízí i platební karta, která není propojená 

s elektronickou peněženkou. Rozdíl je však v tom, že při platbě platební kartou, která není 

propojená s elektronickou peněženkou, prodejce obdrží zároveň s platbou i informace o 
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kartě, a navíc je zde potřeba opisování údajů z karty při každé z plateb. Obě z těchto 

povinností odpadají vlastníkům elektronických peněženek. 

EPS prostřednictvím kterých platí lidé na internetu, tedy nebyly vytvořeny k tomu, 

aby na trhu zaujaly místo peněz depozitních. Jsou pouze možností, kterou si může uživatel 

internetu zvolit pro své platby a nákupy. 

Uživatelé smart cards jsou na tom obdobně. Primárním cílem těchto karet je ušetřit 

jejich majitele od neustálého nošení drobné hotovosti. Současný rozmach bezkontaktních 

platebních karet, však vytlačuje tento platební prostředek do pozadí. Budoucnost smart 

cards je tak spatřována spíše v nosičích dlouhodobých jízdenek, na kterých budou tyto 

elektronické peněženky umístěny spolu s dalšími aplikacemi jako doplňková služba. 

Elektronické peníze tedy nepředstavují rovnocennou alternativu peněz depozitních 

či hotovostních, jejich cílem je spíše nabídnout uživatelům usnadnění nákupů a transakcí, a 

to především nižších nominálních hodnot.  

4.4 Dílčí shrnutí  

Poslední kapitola této práce byla zaměřená na srovnání depozitních a 

elektronických platebních prostředků. V první části byly nejprve porovnány náklady na 

vedení jednotlivých bankovních účtu, přičemž bylo zjištěno, že se měsíční náklady 

průměrného klienta pohybují v rozmezí 0 – 184 Kč. Další část pak sloužila k porovnání 

nákladů na vedení elektronických peněženek, u kterých se měsíční náklady průměrného 

klienta pohybovaly v rozmezí 1,6 – 20,3 Kč. Rozdíl ve výši měsíčních nákladů na vedení 

jednotlivých systémů tedy existuje, nicméně při jejich optimální volbě, může klient i za 

velmi nízkou měsíční částku získat jak běžný účet, tak i elektronickou peněženku.  
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit, zda se mohou elektronické peníze stát 

alternativním prostředkem směny.  

Práce se skládá z teoretické části, kde byly charakterizovány hotovostní, depozitní i 

elektronické peníze a také jejich historický vývoj. V úvodu druhé kapitoly došlo 

k definování elektronických peněz a s nimi souvisejících pojmů podle Zákona č. 284/2009 

Sb., o platebním styku. Zbylá část kapitoly se věnovala jednotlivým elektronickým 

platebním systémům a také výsledkům dotazníkového šetření. V závěrečné části byla 

provedena komparace nákladů na vedení elektronických a depozitních platebních systémů 

zvlášť a poté mezi sebou.  

Analýza poplatků bank v České Republice byla provedena z pohledu nákladů 

klientů, kdy byl pro tyto účely definován průměrný klient, jim měsíčně provedené 

transakce a výše vkladu a zůstatku na účtu. Tento klient byl modifikován tak, aby jej bylo 

možno považovat za klienta elektronického, spravujícího svůj účet především online. Na 

základě údajů o průměrném bankovním klientovi byl sestaven také klient elektronických 

platebních systémů, pro něhož bylo stanoveno, jakou částkou ročně si svůj účet nabije, 

vybije a jakými způsoby tak učiní.  

V rámci srovnávání bankovních poplatků byly porovnávány náklady klientů 

malých a velkých bank. Velké banky nabízí svým klientům v základním balíčku některé 

transakce zdarma, větší procento služeb však zpoplatňují. Mnohé z bank také nabízejí více 

alternativ osobních účtů, které si klient může zvolit podle toho, jak aktivně je hodlá 

využívat. Výběr správného konta může klientovi ušetřit až několik desítek korun. Měsíční 

náklady průměrného klienta vybraných bank se pohybují v rozmezí od 151 do 184 Kč. 

Výjimkou je UCB, jež své služby nabízí průměrnému klientovi zcela zdarma. V případě 

malých bank klient měsíčně neplatí u dvou ze třech námi srovnávaných bank žádné 

poplatky. Ty platí pouze u Air Bank a činí měsíčně 25 Kč. I přesto, že jsou měsíční 

poplatky u velkých bank nepoměrně vyšší než u bank malých, nejvíce klientů vede své 

konta právě u těchto institucí. Česká spořitelna, která je nejdražší bankou v ČR, má nejvíce 

klientů vůbec.  

Většina srovnávaných elektronických platebních systémů má zpoplatněny stejné 

služby, jako její konkurenti. Nejvíce si klienti zaplatí za zpětný převod elektronických 

peněz, a to především u zahraničních subjektů, jako je PayPal nebo Skill. Zpoplatněno je 

také nabití elektronické peněženky platební kartou. Měsíční poplatek za provozování 

elektronických peněženek se pohybuje v rozmezí 1,60 Kč až po 20,30 Kč. Nejvíce služeb 
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nabízí společnost PaySec, která je zároveň druhou nejlevnější a vedení elektronické 

peněženky u ní vyjde průměrného klienta měsíčně na 1,80 Kč. 

Poslední část práce nabízí zhodnocení elektronických a depozitních platebních 

systémů. Lze sice říci, že náklady na provozování elektronických platebních systémů jsou 

v průměru cca o 65 Kč nižší, než náklady na provozování bankovních účtů, avšak každý 

z těchto systémů má svá specifika. Elektronický účet je primárně určen k okamžitým 

platbám nízkých nominálních hodnot, přičemž hromadění většího množství peněz na 

těchto účtech je omezeno zákonnou úpravou. Softwarové elektronické peníze jsou tedy 

určeny především k platbám a nákupům na internetu. Hardwarové elektronické peníze pak 

slouží k úhradám parkovného, k nákupu jízdenek a podobně. Depozitní účet je naproti 

tomu vhodný ke všem typům plateb, přičemž množství peněz uložených na těchto účtech 

není zákonem omezeno.   

Velmi významným faktem však zůstává, že na naprostou většinu elektronických 

platebních systémů, jejichž prostřednictví lidé platí na internetu, není možné vložit peníze 

jiným způsobem, než převodem z běžného účtu. Oba tyto účty jsou tak na sebe navzájem 

navázány, přičemž funkčnost elektronického účtu je plně závislá na existenci účtu 

depozitního. 

Trochu odlišná situace je u smart cards, které je sice možné nabít prostřednictvím 

hotovosti, nicméně jejich důležitost klesá spolu s rozmachem bezkontaktních platebních 

karet. Jejich hlavní využití je tedy spíše jako nosičů elektronických jízdenek, kde budou 

elektronické peněženky nahrány spolu s dalšími aplikacemi a budou sloužit k drobným 

platbám např. za parkovné.   

Elektronické peníze se tedy mohou stát alternativním prostředkem směny a do jisté 

míry jim již jsou, nicméně vytěsnění depozitních či dokonce hotovostních peněz z jejich 

současné funkce je poměrně nereálné. Žádalo by si totiž změny v zákonné úpravě,              

v mnoha již zavedených a fungujících systémech a s nimi spojené náklady.  
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Seznam zkratek 

 

ČD   České dráhy 

ČNB   Česká národní banka 

ČS  Česká spořitelna 

ČSOB  Československá obchodní banka 

DPP  Dopravní podnik hlavního města Prahy 

EP  elektronické peníze 

EPS  elektronický platební systém 

EPIK   Elektronická peněženka na In Kartě  

EUR   euro 

GBP  britská libra 

ID   identifikační doklad 

IDP  Integrovaná doprava Plzeňska 

KB  Komerční banka 

ODIS  Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje 

OP   občanský průkaz 

PK  Plzeňská karta 

PLN   polský zlotý 

PMDP  Plzeňské městské dopravní podniky 

UCB  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 

USD   americký dolar 

  



69 

 

 

   



70 

 

Seznam příloh 

 

Příloha 1 Instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí 

elektronických peněz  

Příloha 2  Vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu 

Příloha 3 Zahraniční instituce elektronických peněz poskytující příhraniční služby 

v ČR  

Příloha 4 Výpočet měsíčních nákladů průměrného klienta malých bank  

Příloha 5 Výpočet měsíčních nákladů průměrného klienta velkých bank  

Příloha 6  Výpočet měsíčních nákladů průměrného klienta na vedení elektronické 

peněženky 

 



1 

 

 

Příloha č. 1: Instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí 

elektronických peněz (stav k 5. 2. 2015) 

IČO Název instituce nebo označení osoby Země Datum od 

26046768 GOPAY s.r.o. CZ 23. 11. 2012 

24759023 MOPET CZ a.s. CZ 22. 5. 2012 

 Prepaid Services Company Limited GB 28. 7. 2011 

  Zdroj: ČNB (2015d), vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: Vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (stav k 5. 2. 2015) 

IČO Název instituce nebo označení osoby Země Datum od 

24165018 CBA Group s.r.o. CZ 11. 5. 2012 

26170752 DIRECT pay, s.r.o. CZ 31. 5. 2012 

24122190 IKORUNA Payment Systems, SE CZ 7. 12. 2011 

28323050 ONYXOM s.r.o. CZ 25. 11. 2011 

25220683 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. CZ 25. 9. 2012 

29014794 Thomson & Hall s.r.o. CZ 16. 2. 2014 

 Zdroj: ČNB (2015c), vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Zahraniční instituce elektronických peněz poskytující 

přeshraniční služby v ČR (stav k 5. 2. 2015) 

IČO Název instituce nebo označení osoby Země Datum od 

  Amazon Payments Europe S.C.A. LU 22. 10. 2012 

  APS Financial Limited GB 8. 7. 2010 

  Blackhawk Network (UK) Ltd GB 7. 9. 2012 

  Boku Account Services UK Ltd GB 26. 7. 2013 

  Capital Financial Services S.A. RO 19. 3. 2014 

  ClickandBuy International Limited GB 25. 1. 2007 

  Cornercard UK Ltd GB 13. 11. 2014 

  C4U-Malta Limited MT 4. 10. 2013 

  Epayments Systems Ltd GB 22. 8. 2014 

  Euronet Payments & Card Services Ltd GB 5. 10. 2010 

  Euronet 360 Finance Limited GB 16. 8. 2013 

  EVP International, UAB LT 23. 10. 2012 

  FLASHiZ S.A. LU 7. 6. 2012 

  GOOGLE PAYMENT LIMITED GB 5. 4. 2007 

  G-T-P FINANCIAL SERVICES Ltd GB 7. 3. 2008 

  Insignia Cards Ltd MT 22. 4. 2014 

  Intercard Finance AD BG 3. 1.2013 

  iPay International S.A. LU 8. 4. 2014 

  iZettle AB SE 29. 1. 2013 

  Leetchi Corp S.A. LU 19. 9. 2014 

  Neteller (UK) Limited GB 9. 5. 2011 

  Optimal Payments Limited GB 2. 4. 2014 

  Payoneer (EU) Limited GI 18. 2.2013 

  Prepaid Financial Services Limited GB 12. 7. 2012 

  Prepaid Services Company Limited GB 20. 6. 2008 

  PREPAY TECHNOLOGIES LIMITED GB 5. 9. 2008 

  PSI-Pay Ltd GB 16. 1.2009 

  Rezidor Loyalty Management A/S DK 21. 1. 2013 

  Smart Voucher Limited (obchodní značka Ukash) GB 21. 8. 2006 

  Syspay Limited MT 16. 12.2011 
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  Transact Payments Limited GI 20. 2. 2013 

  Transact Pro Ltd LV 5. 9.2014 

  TUNZ.COM SA BE 20. 2. 2013 

  VINCENTO PAYMENT SOLUTIONS LIMITED GB 13. 3. 2008 

  Wirecard Card Solutions Limited GB 14. 8. 2014 

  Yapital Financial AG LU 23. 10. 2013 

  Zdroj: ČNB (2015e), vlastní zpracování 
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Příloha č. 4: Výpočet měsíčních nákladů průměrného klienta velkých bank v roce 

2015 (Kč) 

Položka 

 

ČS, a.s. ČSOB, a.s. KB, a.s. UCB, a.s. 

Osobní 

účet ČS II 

Aktivní 

konto 
MůjÚčet 

AKTIVNÍ 

konto 

Vedení účtu 69 95 34 0 

Elektronický výpis z účtu 0 0 0 0 

Přímé bankovnictví 25 0 0 0 

Příchozí platba na účet 0 0 0 0 

Vklad hotovosti na účet 0 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu 0 0 0 0 

Trvalý příkaz elektronicky 20 12 24 0 

Příkaz k úhradě elektronicky 25 15 30 0 

Změna trvalého příkazu elektronicky 0 0 0 0 

Zřízení inkasa 0 0 0 0 

Úhrada SIPO 5 0 6 0 

Výběr z bankomatu vlastní banky  0 0 18 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 40 35 39 0 

Platba kartou u obchodníků 0 0 0 0 

Celkem 184 157 151 0 

Zdroj: ČS (2015b), ČSOB (2015b), KB (2013), UCB (2015b)  
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Příloha č. 5: Výpočet měsíčních nákladů průměrného klienta malých bank v roce 

2015 (Kč) 

Položka 
Air Bank, a. s. 

Equa bank,  

a. s. 
Fio banka, a. s. 

Malý tarif Běžný účet Osobní účet 

Vedení účtu 0 0 0 

Elektronický výpis z účtu 0 0 0 

Přímé bankovnictví 0 0 0 

Příchozí platba na účet 0 0 0 

Vklad hotovosti na účet 0 0 0 

Zřízení trvalého příkazu 0 0 0 

Trvalý příkaz elektronicky 0 0 0 

Příkaz k úhradě elektronicky 0 0 0 

Změna trvalého příkazu elektronicky 0 0 0 

Zřízení inkasa 0 0 0 

Úhrada SIPO 0 0 0 

Výběr z bankomatu vlastní banky 0 0 0 

Výběr z bankomatu cizí banky 25 0 0 

Platba kartou u obchodníků 0 0 0 

Celkem 25 0 0 

Zdroj: Air Bank (2015b), Equa banka (2015b), Fio banka (2014b) 
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Příloha č. 6: Výpočet měsíčních nákladů průměrného klienta na vedení elektronické 

peněženky v roce 2015 (Kč) 

Položka PaySec PayPal SEJF GoPay Skrill 

Vedení konta 0 0 0 0 0 

Platba na jiné konto u stejného systému 0 0 0 0 20 

Platba za nákup 0 0 0 0 0 

Nabití převodem z běžného účtu  0 0 0 0 0 

Nabití platební kartou 20 44 19,4 33 19 

Vybití na běžný účet 2 200 0 10 81,07 

Celkem za rok  22 244 19,4 43 120,1 

Celkem za měsíc 1,8 20,3 1,6 3,6 10 

Zdroj: PaySec (2007), PayPal (2015b), PayU (2015d), Direct Pay (2015b), GoPay (2015d), 

Skrill (2015d) 


