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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak je bezpečné elektronické bankovnictví v České 

republice. V úvodu práce se dozvíme o vzniku elektronického bankovnictví a s ním 

související zaměření na jeho bezpečnost. Jednotlivé části kapitol jsou věnovány druhům 

elektronického bankovnictví a současným způsobům jejich zabezpečení, s podrobnějším 

vysvětlením, jak které zabezpečení funguje a kde jsou možná rizika jak na straně banky, 

tak na straně klienta. Součástí práce je také přehled nabízených služeb elektronického 

bankovnictví a srovnání způsobu používaného zabezpečení jednotlivých bank jak k 

přístupu na účet, tak k provádění transakcí. Závěr práce nahlíží do budoucnosti 

zabezpečení v souvislosti s novými elektronickými komunikacemi mezi klientem a 

bankou. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 
The goal of this thesis is to find out, how safe is the electronic banking in Czech 

Republic. In the entrance of dissertation we get information about rise of electronic 

banking and its coherent  addict on his safety. The apportionables parts of chaps are 

attend to kinds of electronic banking and actual method their safeguard with detailed 

explication how  which safeguards function and where are perhaps diversification on 

the side of banks, and so on the side of client. Parts of the dissertation is also survey of 

offered services electronic banking and juxtaposition way used safeguard single bank in 

part to bank accound access, and partly to transaction operation. Final of dissertation 

regard to the future safeguard in connection with new electronic communication among 

client and banks. 
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1. Úvod, pár vět k historickému vývoji 

 

Elektronické bankovnictví nebo také přímé bankovnictví nám umožňuje velmi 

rychle a jednoduše pracovat s financemi. Pokud chceme znát zůstatek na našem účtu, 

zjistit pohyb našich financí nebo provést transakci, nemusíme již navštívit přímo naši 

banku. Svůj účet můžeme obsluhovat na dálku, po telefonu nebo z počítače, který má 

přístup na internet. Vzhledem k tomu, že zadáváme bankovní operace přímo do banky, 

pomocí komunikačního kanálu, dochází úsporou pracovních sil k ponížení nákladů 

banky a transakce mají téměř nulovou chybovost.   

Protože při elektronickém bankovnictví zjišťujeme stav finančních prostředků 

nebo provádíme jejich převod, musíme zajistit, aby naše finance nebyly ohroženy.  

Pokud provádíme platební transakce, tzn. že přenášíme data pomocí elektroniky, 

musíme mít jistotu, že se nedostanou jak během přenosu tak ani na konci transakce do 

nepravých rukou. Nedůvěra v zajištění bezpečnosti může někoho odradit od používání 

produktů elektronického bankovnictví a bohužel tyto obavy nejsou vždy neoprávněné.  

V současné době, kdy narůstá elektronická komunikace, je bezpečnost 

elektronického převodu u bank  maximální prioritou a naprostou samozřejmostí.  

 

Historie elektronického bankovnictví sahá do roku 1914, kdy firma Western 

Union Telegraph Company vydala první platební kartu, která umožňovala bez 

okamžitého zaplacení zasílat telegramy. V roce 1950 byla vydána první univerzální 

platební karta, při jejímž použití stačilo jen předložit identifikační kartu a podepsat účet. 

Prodávající pak pouze ověřil, zda podpis kupujícího se shoduje se vzorem na kartě. 

Později přibyla kontrola, zda předložená karta není na seznamu zablokovaných karet. 

Vytvoření účtenky i kontrola probíhali bez pomoci výpočetní techniky. 

Počítače se však velmi rychle začaly objevovat ve všech odvětvích. Veškerá data 

se začala zpracovávat elektronicky, a proto se zakrátko i banky staly zákazníky výrobců 

výpočetní techniky a jiných elektronických komunikačních zařízení.   

Brzy se začalo platit elektronicky platebními kartami a objevily se i první 

bankomaty. V roce 1939 byl instalován v New Yorku na světě první bankomat (ATM 

– Automatic Teller Machine). Ten byl ale bohužel po šesti měsících odstraněn z 

provozu  pro nezájem zákazníků. Až po dvacetiosmi letech – v roce 1967 zprovoznila  

svůj bankomat banka Barclays Bank v Enfield Town v severním Londýně.  
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S prvními bankomaty se ale objevily i první problémy. Například bankomat 

umístěný ve švýcarském Curychu narušovaly projíždějící tramvaje, které způsobovaly 

zkraty a výpadky elektrického napětí. Tím několikrát přiměly bankomat samovolně 

vydat hotovost [1].  

Zanedlouho po vzniku platebních karet, se začalo využívat pro elektronickou 

komunikaci telefonu. Analogové telefonní přístroje se měnily na digitální a se vznikem 

mobilních telefonů, vzniká další nová služba ze strany bank, s kterou můžeme 

komunikovat prostřednictvím zpráv SMS. 

Bankovní sektor brzy ovlivnil i internet, který se velmi rychle rozšiřoval po celém 

světě. Vznikalo internetové bankovnictví, ale banky nebyly na tento způsob 

komunikace vůbec připraveny. Nové softwarové firmy se proto zaměřily na vývoj 

nadstavbových systémů označovaných jako middleware, on-line bankovní vrstva či 

store-and-forward. 

V současnosti se také zdokonalují svou funkčností mobilní telefony, které se již 

podobají osobnímu počítači. Na to samozřejmě reagují i počítačoví experti v bankovním 

sektoru. 

  

První banky, využívající internetu pro elektronické bankovnictví vznikaly 

počátkem devadesátých let v USA. Tyto banky zpočátku své činnosti ani nezakládaly 

expozitury. Nebyla tedy u nich možná komunikace jako u klasické přepážky.   

V České Republice zahájila svou činnost první banka specializovaná na služby 

přímého bankovnictví dne 4. května 1998. Byla to Expandia banka, kterou dnes známe 

pod jménem eBanka. Expandia banka se již od samého začátku specializovala na přímé 

bankovnictví s přístupem přes internet, a proto byl již při jejím vývoji kladen velký 

důraz na vysokou bezpečnost. Vývoj softwaru měla na starost firma Merlin, která měla 

vytvořit takový bezpečnostní systém, který by zcela zajistil utajení informací před 

neoprávněným přístupem [2]. 

Brzy začaly i ostatní banky internetové bankovnictví doplňovat do svých služeb. 

Řada bank bohužel vytvářela nové produkty příliš narychlo a zanedlouho, v roce 2000 

se v jedné z hlavních bank ve Velké Británii objevily první nedostatky. Ty negativně 

ovlivnily důvěru v elektronické bankovnictví v celém bankovním sektoru. Zjistilo se, že 

systém banky umožnil klientům přístup k bankovním účtům jiných uživatelů, 

k finančním údajům dostal klient omylem  údaje jiného klienta a v posledním případě 

bylo možné dostat se po odhlášení klávesou „zpět“ opět do bankovního systému.  
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Tyto nedostatky byly samozřejmě odstraněny a v roce 2002 už bylo internetové 

bankovnictví nepostradatelnou součástí nabídky všech velkých bank. 

Avšak s rozšířením elektronického bankovnictví začalo docházet k počítačovým 

krádežím, a to jak v zahraničí, tak v České republice. 

Od září 1991 do dubna 1992 převedl zaměstnanec pobočky České spořitelny na 

své účty více než 35 milionů korun, z nichž třicet milionů spořitelně vrátil s tím, že 

chtěl pouze upozornit na špatné zabezpečení. Dále došlo k několika krádežím, za něž 

byli převážně zodpovědni administrátoři, kteří byli v bankách zaměstnáni. 

S vývojem internetu se také změnily způsoby neoprávněných převodů peněz, ke 

kterým získali přístup počítačoví experti mimo banku jak z Čech, tak ze zahraničí. (Více 

k nalezení [3]) 

Bezpečnost elektronického převodu může být ohrožena jak technickým selháním 

tak samotným člověkem. S narůstajícími útoky podvodníků se způsoby zabezpečení 

neustále vyvíjí a vznikají nové bezpečnostní prvky. Bezpečnost elektronického 

bankovnictví a elektronického obchodu je rovněž projednávána v orgánech Evropské 

unie. 
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2. Druhy elektronického bankovnictví a jejich zabezpečení 

V současné době se používají pro elektronickou komunikaci mezi klientem a 

bankou platební karty, telefonní bankovnictví, GSM banking, WAP banking, PDA 

banking, homebanking a internetové bankovnictví.  

 

Graf 1: Využití jednotlivých forem elektronického bankovnictví v ČR 
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bankovnictví

21%

WAP banking

1%
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(Více k nalezení [4]) 

 

2.1 Platební karty        

Rozměry a fyzikální vlastnosti platební karty stanoví mezinárodní norma ISO 

3554. Platební kartu vydává každá banka k běžnému účtu a je určena především 

k výběrům hotovosti z bankomatů a pro platby u obchodníků.  

Podle technologie můžeme rozlišit platební karty s magnetickým proužkem, karty 

s čipem a hybridní platební karty.  

Magnetické karty mají uchovány informace o kartě v magnetickém proužku. 

Přestože můžeme některé údaje na magnetickém pásku šifrovat, nic nebrání k vytvoření 

identické kopie. A protože magnetický proužek není aktivní, nemůžeme ovlivnit a 

zjistit, kdo a jak k němu přistupuje. To je bezpečnostní slabinou této karty.  

Mnohem bezpečnější jsou čipové, nebo-li také smart procesorové karty, které 

v sobě skrývají čip. Čipové karty zvyšují ochranu proti podvodům a v současné době se 

po celém světě na tyto karty přechází. Čipové karty jsou založeny na standardu EMV 

(Europay-MasterCard-Visa) pro vzájemnou kompatibilitu čipů a terminálů, což 

umožňuje kombinovat platební mechanismy, jako například Visa a MasterCard. Jedna 
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smart karta by mohla obsahovat informace o bankovních operacích, o našem 

zdravotním stavu a může mít také více funkcí, a to například jako zdravotní karta, karta 

na obědy a kopírovací karta. Současně může také sloužit jako elektronická peněženka 

nebo digitální podpis. Další výhodou je rovněž snížení telekomunikačních nákladů, 

protože je možná autentizace uživatele offline.  

V současnosti se zatím čipové karty nevydávají, protože jsou čipy poměrně 

nákladné. Banky prozatím vydávají platební karty hybridní, které obsahují jak 

magnetický proužek, tak čip. (Více k nalezení [5]) 

Podle způsobu provedení můžeme rozlišit elektronické a embosované platební 

karty, které mají kromě magnetického pásku vytlačeny údaje o držiteli karty a číslo 

karty nad povrch reliéfním písmem [6], [7]. 

 

Obrázek č.1: Přední strana platební karty 

 

embosovaná platební karta   elektronická platební karta 

 
 
 
 
         9999   9999   9999   9999    
            9999   9999      9999    9999 
            Jan Novák       
            Jan Novák 
 
 
číslo karty                       platnost                  

      jméno držitele                              vydávající asociace 

 

 

Obrázek č.2: Zadní strana platební karty 

 

                                                                 magnetický proužek                                

   podpisový proužek       9999 999               

                                                              číslo karty, rozšířené o další trojčíslí, které slouží  

jako heslo při některých elektronických transakcích 
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Speciálním typem karet jsou internetové karty, které jsou určeny pro platbu za 

zboží či služby přes internet. Internetovou kartu není možné použít při výběru peněz 

z bankomatů ani k platbám v kamenných obchodech. Jejich výhodou je vyšší 

bezpečnost a snížená možnost zneužití, protože případný útočník by musel znát všechny 

údaje o kartě jako je číslo karty, datum expirace a bezpečnostní kód CVV/CVC. 

Ochranu platební karty zvyšuje používání běžně nedostupného materiálu a 

speciálních, obtížně padělatelných znaků a údajů při její výrobě. Data na kartě jsou 

šifrována a používají se nedostupné čipy a speciální operační systémy. V neposlední 

řadě zvyšují ochranu karty verifikační prvky, jako je například PIN.  

PIN nám zasílá  banka samostatně v uzavřené obálce. Aby karta nemohla být 

zneužita cizí osobou, měli bychom dbát pravidel pro zacházení s PIN kódem. 

PIN nám tedy slouží k naší autorizaci a to například při použití platební karty 

v bankomatu nebo v některých obchodech. Pokud platíme za zboží či služby 

embosovanou platební kartou, používá obchodník mechanický snímač, který sejme 

otisk všech údajů vyražených na kartě a údaje potvrdíme svým podpisem. 

Novinkou roku 2001 bylo zavedení tzv. zamykání karet pomocí SMS. Tuto službu 

jako první na světě nabídla svým klientům česká eBanka [8]. 

     

  Obrázek č.3: Vydávající asociace platebních karet 

 

 

  

2.2  Telefonní bankovnictví 

Telefonní bankovnictví nebo také phonebanking či telebanking, patří 

k nejjednodušším a k nejsnáze ovladatelným metodám přímého bankovnictví.   

U většiny bank budeme po navázání spojení přepojeni buď na klientského poradce 

nebo na automatickou službu.  

Přihlášení do telefonního systému se skládá ze dvou částí. Nejdříve zadáme nebo 

sdělíme identifikačního číslo. Po té budeme mít pouze přístup k informacím obecného 

charakteru, jako jsou kurzy měn, poplatky a sazby nebo informace o produktech a 

službách banky.  

Pro přístup k údajům na našem účtu musíme zadat osobní bezpečnostní heslo nebo 

PIN. Pokud komunikujeme přes telefonního bankéře, jsme vyzváni k zadání pouze 
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nahodilých znaků našeho hesla případně také číslic z PINu. PIN používají pouze některé 

banky pro zvýšení bezpečnosti (třístupňové přihlašování do systému). Po zadání údajů 

se dostaneme do menu, kde můžeme jednoduše zjistit zůstatek svého účtu nebo provést 

jednoduché platební operace.  

 Při komunikaci s bankou by jsme se měli uchýlit někam do soukromí, aby nemohl 

nikdo zaslechnout některou z informací, kterou právě sdělujeme.  

 

2.3 GSM bankovnictví 

V současné době se velice rychle rozvíjí trh s mobilními telefony, a proto se 

bankovní instituce snaží nabízet služby i v této oblasti. Vzniká nový druh komunikace 

mezi klientem a bankou – GSM banking.  

 Prostřednictvím GSM můžeme odkudkoli a kdykoli ovládat svůj účet, aniž 

bychom museli navštívit banku.  

Pro využití této služby potřebujeme bankovní SIM kartu našeho operátora a 

mobilní telefon podporující tuto službu. Přenos dat mezi bankou a naším telefonem je 

chráněn symetrickým šifrováním – jeden tajný šifrovací klíč má banka a druhý klíč je 

uložen na SIM kartě. Přijetí každého našeho požadavku je potvrzeno odesláním SMS 

zprávy. 

Pro bezpečný přístup do bankovní aplikace nám slouží bankovní PIN. Ten je 

dodáván přímo se SIM kartou nebo ho musíme zadat po zadání bankovního PUKu, 

který některé banky, v závislosti na telefonních operátorech, požadují při prvotním 

přihlášení. Bankovní PUK rovněž slouží k odblokování přístupu do služby GSM 

banking, pokud třikrát chybně zadáme bankovní PIN. Pokud zadáme desetkrát špatně i 

BPUK, pak se SIM karta pro bankovní služby nedá použít. 

Nevýhodou je, že pokud BPUK ztratíme, SIM karta je pro nás již nepoužitelná a 

služba GSM banking ke stejnému telefonnímu číslu neobnovitelná.   

 

2.4 WAP banking 

Dnešní mobilní telefony se svou funkčností stále více přibližují osobním 

počítačům. WAP bankovnictví, které je nezávislé na SIM kartě a na mobilním 

operátorovi, se blíží spíše internetovému bankovnictví. Musíme mít pouze mobilní 

telefon podporující tuto službu WAP. Do WAP prohlížeče zadáme adresu banky a 

pokud známe přihlašovací jméno a heslo, můžeme účet ovládat. Vzhledem 
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k možnostem telefonů, velikosti displeje a rychlosti procesoru je WAP oproti webovým 

stránkám podstatně omezený.  

Přístup k internetu pomocí WAP protokolu neumožňují pouze mobilní telefony, 

ale i několik dalších bezdrátových zařízení jako jsou osobní digitální organizéry, pagery 

nebo palubní počítače automobilů.  

Zvýšení bezpečnosti WAP bankingu umožňuje šifrování. Nevýhodou je nízká 

rychlost připojení k internetu a poměrně vysoké objemy přenášených dat. Tato služba je 

však poměrně nová, a proto můžeme očekávat její vylepšení a rozvoj. 

 

2.5 PDA banking  

Pro používání PDA bankovnictví nemusíme na svém účtu nic nastavovat ani 

instalovat žádný speciální program. Potřebujeme pouze kapesní počítač, tzv. PDA 

s připojením k internetu. Kapesní počítač musí také obsahovat prohlížeč, který 

podporuje protokol SSL. PDA banking je také funkční na mobilním telefonu. 

Přihlášení do systému probíhá přes klientské číslo a přístupový kód. Přístupový 

kód je klientovi zaslán na mobilní telefon nebo si jej vygeneruje osobním elektronickým 

klíčem tzv. kalkulačkou. Internetový klíč není podporován, protože by vyžadoval 

instalaci přídavného modulu plug-inu. 

PDA banking je možností, jak být ve spojení s bankou kdykoli a kdekoli. Oproti 

GSM bankovnictví je mnohem přehlednější a jednodušší. Velkou výhodou PDA 

bankovnictví oproti například telefonnímu bankovnictví je, že klient platí pouze za 

přenesená data, ne za dobu spojení. V naší republice je tato služba podporována jen     

eBankou [9]. 

Obrázek č.4: PDA banking 
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2.6 Homebanking 

Homebanking je způsob komunikace klienta s bankou pomocí počítače 

připojeného k internetu, vybaveného speciální aplikací dodávanou danou bankou, 

zpravidla na instalačním CD. Tento způsob přenosu dat je uskutečněn pomocí 

klasických telefonních linek s využitím modemu nebo internetu.  

Homebanking nabízí jeden z nejlepších systémů zabezpečení ze všech forem 

elektronického bankovnictví. Přihlášení do bankovního systému probíhá pomocí hesla 

uživatele a autorizačního certifikátu. Celá komunikace mezi klientem a bankou probíhá 

přes kódovaný kanál. 

Výhodou homebankingu je, že je kompatibilní s účetními a ekonomickými 

programy. Musíme ale používat pouze počítač, na kterém je program nainstalován. 

V současné době však některé banky od tohoto přístupu k účtu ustupují a zaměřují se 

spíše na internetbanking. 

 

2.7 Internetbanking 

Internetové bankovnictví představuje způsob komunikace mezi klientem a bankou 

z jakéhokoli místa na světě prostřednictvím webových stránek na internetové síti. 

K provozování internetového bankovnictví nám tedy postačí pouze počítač s připojením 

na internet.  

Z toho vyplývá, že bezpečnost internetového bankovnictví velmi úzce souvisí 

s bezpečností samotného internetu. Například někdy může být součástí přijatých dat i 

nebezpečný software, který po spuštění může představovat velké riziko.  

Nezbytností pro přihlášení do služby a provedení platebního příkazu je také 

autorizace jak vstupu na účet, tak autorizace jednotlivých transakcí. Dnes má již skoro 

každá banka více možností autorizace. Konkrétním způsobům autorizace se věnuji 

v příští kapitole. 
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3. Zabezpečení účtů, způsoby autorizace uživatele 

 

Bezpečnost elektronického bankovnictví se skládá z mnoha součástí. Pomocí 

šifrování přenosu musíme zajistit bezpečnou datovou cestu po sítích internetu mezi 

bankou a klientem a dalším úkolem je zajistit bezpečnou identifikaci klienta jak při 

autorizaci, tak při potvrzování jednotlivých transakcí.  

 

Známe dva druhy šifrování přenosu – šifrování symetrické a asymetrické. 

Symetrické šifrování používá jeden šifrovací klíč a šifrování asymetrické používá 

tzv.šifrovací pár, který se skládá z klíče veřejného a soukromého. Veřejný klíč je určen 

k volnému šíření, ale soukromý klíč si musí každý hlídat. Kdo jej nemá, nemůže zprávu 

dešifrovat. Z toho vyplývá, že asymetrické šifrování je mnohem pomalejší, ale rovněž 

mnohem bezpečnější.      

Běžně používaný protokol pro internetové bankovnictví HTTP umí pomocí hesla 

provést pouze autentizaci uživatele, ale neumí data šifrovat. Proto pro zajištění větší 

bezpečnosti mezi klientem a bankou používá bankovnictví nadstavbu SSL. 

Viz [10] Wikipedie cit. „SSL spojení funguje na principu asymetrické šifry, kdy 

každá z komunikujících stran má dvojici šifrovacích klíčů – veřejný a soukromý. 

Veřejný klíč je možné zveřejnit a pokud tímto klíčem kdokoliv zašifruje nějakou 

zprávu, je zajištěno, že ji bude moci rozšifrovat jen majitel použitého veřejného klíče 

svým soukromým klíčem.“ 

 Protokol HTTP kombinovaný se SSL tvoří dohromady protokol HTTPS, což je 

zabezpečená verze. Všechny běžné prohlížeče zpravidla umí tento protokol používat.  

Přenesená data mezi klientem a bankou není sice problém pro případného 

útočníka získat, ale data jsou zašifrována pomocí asymetrické šifry, a proto je nelze 

rozluštit. Po celou dobu existence internetového bankovnictví zatím nevznikl žádný 

problém, který by poukazoval na nedostatky v zabezpečení těchto internetových bran. 

Ze strany bank je proto tato úroveň zabezpečení považována za bezpečnou. 

Bankovní systémy jsou neustále testovány i nezávislými bezpečnostními 

odborníky a provoz a rozvoj systémů bank je pod kontrolou ČNB.  

Dle historie kriminalistiky v internetovém bankovnictví je též nutné neopomenout 

hrozbu, jakou může být selhání administrátora banky, který by mohl zneužít svých 
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pravomocí. Viz [11] RAŠEK, Luděk, MAYEROVÁ, Tereza cit.: „Proti této hrozbě jsou 

systémy chráněny organizačními opatřeními (např. zásady čtyř očí), specializovanými 

hardwarovými prvky a využitím elektronického podpisu zpracovávaných dat (např. 

platebních příkazů) pro pozdější prokazování zodpovědnosti.“  

 

Ze strany zákazníka je autorizace bankovního klienta zajišťována několika 

způsoby, mezi kterými jsou podstatné rozdíly. Autorizace je klíčovou částí komunikace 

s bankou. Je to jediná překážka mezi uživatelem a bankovním účtem.  

Možným způsobem autorizace je uživatelské jméno a heslo, certifikát 

k elektronickému podpisu, autentizační kód zaslaný na mobilní telefon nebo kód 

generovaný autentickým kalkulátorem. Většina bank nabízí výběr z více možností. 

([12], [13], [14], [15]) 

Autorizace probíhá při samotném vstupu do bankovního systému, ale později je 

nutné, aby klient potvrzoval znovu každou prováděnou transakci. Obvykle se v obou 

případech jedná o stejný způsob autentizace, ale některé banky používají pro prvotní 

přihlášení uživatelské jméno a heslo a následně pro potvrzování transakcí vyžadují 

certifikáty nebo jiný způsob autorizace.  

Dle mého názoru je vhodná jiná autorizace při přihlášení do služby a jiná při 

potvrzování transakce. Rovněž si myslím, že pro potvrzení transakce by mělo být 

použito jiného komunikačního kanálu. 

Pro zajištění vyšší bezpečnosti využívají banky rovněž automatické odhlášení 

uživatele. Po určité době je uživatel při nečinnosti s programem (ČSOB 20 minut) 

automaticky odhlášen a další transakce jsou opět podmíněny novou autorizací klienta. 

Rovněž vystavení platebního příkazu a zadání autorizačního kódu musí být do určitého 

časového limitu, jinak se operace přeruší (ČSOB – platební příkaz do 20-ti minut, 

autentizační kód do 10-ti minut).  

 

3.1 Uživatelské jméno a heslo (identifikační číslo a PIN) 

Nejznámějším a nejobvyklejším způsobem autentizace je uživatelské jméno a 

heslo. 

Příslušné heslo by mělo být používáno pouze na jednom místě. Neměli bychom se 

jím přihlašovat k jinému internetovému serveru. Je rovněž dobré nastavit heslo tak, aby 

se po určitém počtu přihlášení s nesprávným heslem, příslušný účet automaticky 
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zablokoval. Heslo by nemělo nic znamenat, mělo by být alespoň pětimístné a mělo by 

obsahovat více typů znaků – malá a velká písmena, číslice, speciální znaky. 

 Heslo by se rovněž mělo po určitém čase změnit, což však u elektronického 

bankovnictví není u některých bankovních úřadů zcela běžné. Pak je velmi jednoduché 

pro někoho heslo získat a tím zpřístupnit náš účet. Druhým extrémem je, když banka 

žádá změnu hesla např. po čtrnácti dnech. 

PIN kód pro přístup do služby nebo k čipové kartě by neměl být jednoduchý a 

snadno odvoditelný. V žádném případě bychom neměli používat data narození, části 

telefonních čísel, po sobě jdoucí číslice apod., což je dle mého názoru u běžného 

uživatele zcela běžné. Také  bychom měli využívat největší možnou délku PINu. PIN 

kód můžeme u některých bank dle svého přání měnit. 

PIN  ani heslo zásadně nepoznamenáváme na žádné papírky, do počítače, do 

peněženky, do diáře, telefonu, či dokonce na čipovou nebo platební kartu. V počítači 

bychom neměli nikdy povolit zapamatování PINu či hesla, rovněž jej nikomu 

nesdělujeme, a to ani rodinným příslušníkům. Originál obálky s PINem zničíme nebo 

uschováme na bezpečném místě (např. v trezoru).  

Z vlastní zkušenosti se mi zdálo zcela nevhodné, když nám v naší organizaci 

úřednice z banky otevřela naše obálky s heslem a s PINem, protože si nepamatovala, 

která je pro koho určena. A po té chtěla tyto údaje sama zadat do počítače, aby nám 

ukázala jak služba funguje. Přestože by musela mít pro transakci i přístup k námi 

zvolenému mobilnímu telefonu, myslím si že utajení těchto údajů by mělo být pro 

zaměstnance z banky úplnou samozřejmostí.  

  

3.2 Certifikát k elektronickému podpisu 

Přihlášení pomocí certifikátu k elektronickému podpisu vyžaduje certifikát, který 

je zaregistrovaný na pobočce banky při zřízení služby. Certifikát vydává akreditovaná 

certifikační autorita. 

Na světě existuje mnoho komerčních certifikačních autorit, které poskytují své 

služby za poplatek. Certifikační autorita nám zajistí ověření majitele certifikátu a tím 

vlastně zabrání úmyslu vydávat se za někoho jiného. 

V České republice vydává certifikáty První certifikační ICA, která je dceřinou 

společností PVT a certifikační autorita  České pošty PostSignum.  
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Směrnice EU stanovuje dva druhy certifikátů – obyčejný a kvalifikovaný. Záruky 

certifikátu jsou pouze při vystavení certifikátu kvalifikovaného. Banky mohou ještě 

rozlišovat certifikát komerční, který je určen jen pro použití v rámci banky.  

Pokud je certifikát vydán organizaci, je za něj zodpovědna pouze jediná osoba, 

která je za organizaci oprávněna jednat, podepisovat a jejíž jméno je uvedeno 

v certifikátu. 

Po technické stránce je digitální certifikát datová struktura, jejíž podobu 

stanovuje norma X.509. Je určen k podepisování a šifrování dat. Skládá se z veřejného 

klíče a osobních dat vlastníka, čímž identifikuje svého držitele. Dává nám záruku, že 

soukromý klíč patří doopravdy tomu, kdo je označen jako jeho vlastník a informace 

zašifrované veřejným klíčem skutečně dorazí osobě, které jsou data určeny.  

Pokud by došlo k vyzrazení našeho soukromého klíče, mohla by jiná osoba, 

vlastnící soukromý klíč, podepisovat naši poštu, hromadné příkazy apod.. Pokud tedy 

dojde k vyzrazení soukromého klíče, je zapotřebí požádat certifikační autoritu o 

zneplatnění certifikátu. Autorita jej zařadí do seznamu neplatných certifikátů (CRL – 

certificate revocation list). Certifikační autorita vydává certifikáty svým klientům 

s určitou platností. Po jejím vypršení může certifikáty obnovit. 

Certifikát můžeme uložit na libovolné médium. Velmi často se bohužel certifikáty 

ukládají na pevný disk, odkud je možné je zkopírovat a tím může dojít k odcizení. Proto 

je mnohem bezpečnější uložit certifikát např. na USB disk, běžnou disketu nebo USB 

token. 

Nejbezpečnější je umístění certifikátu na čipovou kartu. Před přihlášením vložíme 

čipovou kartu do předem nainstalované čtečky čipových karet, kde ji necháme 

zasunutou po celou dobu komunikace s bankou.  K přihlášení nám poslouží PIN, který 

po správném zadání vygeneruje elektronický podpis a odešle jej k ověření identifikace 

na autentizační server. Po úspěšné identifikaci se zobrazí úvodní stránka internetové 

banky s další nabídkou operací. 

 

Elektronický podpis je nutnou podmínkou pro komunikaci s bankou s použitím 

certifikátu. V oblasti digitálních dat můžeme říci, že je tímtéž, čím je běžný podpis 

v našem životě. Speciálním případem elektronického podpisu, kdy dochází k ověření 

původu dokumentu na bázi šifrování, je digitální podpis (zaručený elektronický podpis).  

Od roku 2000 platí zákon 227/2000Sb., který upravuje komunikaci mezi občanem 

a státem s použitím zaručeného elektronického podpisu.  
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Viz [16] Dle §2 odst. b) zákona 227/2000 Sb. Cit.: „Zaručeným elektronickým 

podpisem je elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:  

1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou, 

2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 

3. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je 

možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“  

Elektronické podepisování zprávy probíhá tak, že se pomocí jednocestné funkce 

hash vytvoří tzv. otisk zprávy, který je zašifrován soukromým klíčem a přidán k této 

zprávě. Hashovací funkce je matematická funkce, kterou jde v jednom směru snadno 

spočítat, zatímco v opačném směru probíhají výpočty velmi obtížně.  

Ověření pravosti podpisu odesílatele se děje obdobným způsobem. Speciální 

počítačový program si informaci rozdělí na dvě části - na podepsanou datovou část a na 

vlastní elektronický podpis. Postupně se spočítá hash zprávy a hash z elektronického 

podpisu. Příjemce využije veřejného klíče podepsaného (je obsažen v certifikátu) 

k dešifrování otisku zprávy a opět za pomocí funkce hash vygeneruje ze zprávy nebo 

datového souboru nový otisk.  

Následuje porovnání obou hashů – datového a podpisového. Pokud jsou stejné, je 

vše v pořádku a zpráva byla skutečně podepsána taková, jakou ji dostal příjemce. Je 

zřejmé, že nedošlo k žádným úpravám zasílaných informací a odesílatel byl 

identifikován a ověřen. 

I elektronický podpis je však zneužitelný. Pokud se do počítače dostane škodlivý 

kód, který by detekoval zapojení čtečky čipových karet a čipovou kartu, mohl by 

útočník zjistit kód PIN pro komunikaci s kartou. [17] Nápravník cit.: "Po získání PIN 

kódu by škodlivý program sám ve vhodný okamžik vyzval čipovou kartu ke 

komunikaci. Bez vědomí uživatele by kartě podstrčil jeho PIN a následně předem 

připravenou bankovní transakci nebo jiný dokument.“ Čipová karta by tak vytvořila 

digitální podpis k předloženému dokumentu útočníka, který by byl podle současných 

pravidel ověřování elektronických podpisů platný. ([17], [18], [19], [20]) 

 

3.3 Autorizační kalkulátor 

Další možností autentizace je autorizační kalkulátor, který dostane uživatel od své 

banky. Jedná se o elektronické zařízení, které není s počítačem nijak propojeno, takže 

nemůže být útočníkem dálkově zneužito. Pro přístup k bankovní operaci dokáže 
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generovat jednorázová hesla, a proto je odposlechnutí přihlášení zcela bezpředmětné.  

Tato zařízení bývají synchronizována se systémy banky tak, aby obě strany 

generovaly stejné klíče, které pak uživatel opisuje do aplikace a ověřuje tak svou 

totožnost. Generovaná hesla mívají obvykle návaznost na operace, které jsou pomocí 

klíče generovány a uživatel je tak nucen do kalkulátoru uvádět informace jako je číslo 

účtu, částka se kterou je manipulováno apod..  

Z tohoto důvodu je velmi obtížné podvrhnout uživateli falešné formuláře 

k potvrzení, protože pokud nejsou na obou stranách zadány stejné údaje, klíče jsou 

neplatné. Jedná se o jednu z nejbezpečnějších metod autorizace uživatele, kterou 

poslední dobou některé banky zavádějí do svých služeb. 

 

3.4 SMS kódy (SMS klíč) 

Jinou metodou, která dokáže generovat jednorázová hesla je autorizace pomocí 

SMS. Na rozdíl od autentizačního kalkulátoru, při této autentizaci komunikuje klient 

přímo s bankovním systémem s pomocí mobilního telefonu.  

Banka při požadavcích o autorizaci zašle klientovi SMS s potvrzovacím kódem, 

který je zapotřebí opsat zpět do aplikace. Jedná se o velmi bezpečnou metodu. Součástí 

SMS však bývá často také informace o tom, k čemu se konkrétní kód vztahuje a pokud 

uživatel tyto informace nekontroluje, což se běžnému uživateli nemusí zdát vůbec 

důležité, je poměrně snadné mu podvrhnout falešnou webovou stránku a provést úplně 

jinou operaci, než zamýšlí. Některé banky navíc žádné podrobné informace ve zprávách 

nezasílají, takže je není podle čeho ověřit. 

Potvrzovací kód je jednorázový a zabraňuje to právě situacím, kdy by klient 

neprozřetelně někomu vyzradil své přístupové údaje k účtu. SMS zpráva totiž přijde jen 

na jediný, při zřizování internetového bankovnictví zadaný telefon a bez ověření tímto 

kódem se transakce neprovede.  
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4. Další zásady bezpečnosti při užívání elektronického 

bankovnictví 

V současnosti jsou veškeré útoky finančně motivované a nejsou tedy prováděné 

hackery z dlouhé chvíle nebo vandaly, ale profesionály se zaměřením na konkrétní 

osobu, společnost nebo odvětví.  

Počítač klienta zpravidla není udržován profesionálním administrátorem a 

málokdo si uvědomuje, jaká rizika hrozí při nedodržování určitých pravidel při 

elektronické komunikaci. Uživatel se musí zcela spoléhat na svůj počítač, mobilní 

telefon či čipovou kartu. Proto bychom mohli říci, že klientův počítač je nejrizikovějším 

prvkem celého přenosu dat mezi klientem a bankou [21].  

Myslím si, že v dnešní době už lidé vědí, že je lepší komunikovat s bankou na 

počítači, který nepoužívá více lidí, ale není to určitě pro každého samozřejmostí. 

Málokdo tuší, že existují zcela nenápadné miniaturní programy, které dokáží odhalit 

stisky kláves na klávesnici a které jsou dokonce volně prodejné. Pak je pro útočníka 

velice jednoduché zjistit základní přihlašovací údaje [22]. 

Další zásadou bezpečné komunikace ze strany klienta je používání antivirových a 

anti-spywarových programů a jejich neustálá aktualizace. Spyware odesílá z počítače 

data pomocí internetu, a to bez našeho vědomí. Může odeslat například heslo či číslo 

kreditní karty jinému uživateli, který těchto údajů může využít pro svůj prospěch. 

Dalším možným zabezpečením je firewall, který prohlíží veškerou komunikaci na 

síťových kartách. Monitoruje přístup aplikací k internetu a přístup k počítači ze sítě 

[23]. 

Také bychom měli dbát toho, aby zapnutý počítač, připojený na internet, nikdy 

nezůstával zcela bez dozoru. A samozřejmě bychom neměli zapomínat na nové 

aktualizace internetového prohlížeče. Proto je také důležitá rychlá reakce 

programátorů prohlížečů na nově nalezené bezpečnostní chyby. Někomu se to může 

zdát zbytečné, ale internetový prohlížeč může být pro uživatele dalším nebezpečím.   

To samé platí o operačním systému. Mnoho lidí stále používá starší verzi 

operačního systému Windows, přičemž z hlediska bezpečnosti je správná pouze verze 

poslední - Windows XP SP2. Navíc minimální požadavky pro používání 

internetbankingu jsou rovněž u většiny bank verze Windows 95, a proto by jistě 

běžného uživatele nenapadlo, že takový počítač nemá dostatečnou ochranu. Já osobně 

jsem nucena, přestože využívám služeb elektronického bankovnictví, používat operační 
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systém Windows 98, protože vyšší verze operačního systému nekomunikuje 

s programem, který potřebuji pro sou práci. Změna programu by byla dosti náročná a 

dva počítače dost nepraktické. Naše organizace však používá  autorizaci transakcí přes 

mobilní telefon, což si myslím, že zaručuje bezpečnost elektronického bankovnictví.  

Mohli bychom říci, že jde o vícefaktorovou autentizaci. Vícefaktorová 

autentizace přispívá k vyšší bezpečnosti elektronického bankovnictví, ale je též 

důležité, aby počítač nebyl jediným komunikačním kanálem. Pokud tedy máme 

napadený počítač, potvrzení transakce přes autentizační kalkulátor či mobilní telefon 

zajistí bezpečnost elektronického převodu [24].  

Ve větších organizacích je též vhodné, aby autentizace transakce byla závislá na 

dvou zaměstnancích. Například pro provedení bankovní transakce v naší organizaci jsou 

zapotřebí vždy dva zaměstnanci, kteří jsou zaregistrováni u bankovního úřadu. Jeden 

z dvojice má přístup ke jménu a heslu a druhý k mobilnímu telefonu, na který je zaslán 

autorizační kód transakce. Celkem mají tři zaměstnanci přístup k bankovnímu účtu a ke 

každému přístupu odpovídá právě jeden mobilní telefon registrovaný u banky. 

Bohužel však ani tento přístup není bezchybný. Jeden ze zaměstnanců naší 

organizace, vlastnící PIN a heslo pro přístup k bankovnímu účtu, má také i svůj vlastní 

účet u téhož bankovního úřadu. A protože je pravděpodobně registrace pod jménem a 

rodným číslem, musí zaměstnanec soukromou transakci potvrzovat autentizačním 

kódem, který mu nahlásí jeho kolega. 

Chování koncového uživatele představuje tedy v současné době největší ohrožení 

elektronické komunikace mezi bankou a klientem. To lze ovlivnit zcela minimálně, a to 

jedině neustálým a včasným informováním uživatelů.  

 

4.1 Sociální inženýrství  

Sociální inženýrství (social engineering) je technika – cílený útok, jehož cílem je 

získat od uživatele přímého bankovnictví přihlašovací údaje do bankovního systému. 

Jednou z nejrozšířenějších technik sociálního inženýrství je Phishing (česky by se 

dalo říci „rhybaření“). První e-maily obsahovaly například nabídky na zboží či služby a 

slibovaly velkou slevu, či něco zdarma. Stačilo jen zadat přihlašovací údaje a útočník 

měl veškeré informace k tomu, aby mohl provést neoprávněný převod peněz. 

Informování o bezpečnosti elektronického bankovnictví je dnes prioritou všech bank, a 

proto dnes již málokterý uživatel na tento e-mail odpoví. 
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Útočníci tedy přešli k jiné metodě. Přestali požadovat přihlašovací údaje do e-

mailu, ale podvodný e-mail obsahuje například žádost o ověření přihlašovacích údajů 

s odkazem na napodobené webové stránky banky.  Nic netušící uživatel tak zadá své 

přihlašovací údaje ne do bankovní aplikace, ale podvodníkovi [25]. 

Zpočátku nebyly v Čechách tyto útoky tak velkým nebezpečím jako v zahraničí. 

Hlavním důvodem bylo, že podvodné e-maily přicházely především v angličtině.  

Dne 3.3.2006 došlo však i v Čechách k prvnímu útoku. Jménem banky Citibank 

byl rozesílán nevyžádaný e-mail, který žádal o přijetí platby v cizí měně na náš účet 

s tím, že pokud tuto transakci nepotvrdíme, pak budou peníze vráceny zpět odesílateli.  

Pokud bychom si stránku dobře prohlédli, podvod by byl zřejmý již tím, že citlivá 

data byla přenášena nezabezpečeným protokolem http namísto https. Za Citibank se 

v tomto případě zaručila Česká národní banka, která tím chtěla dát najevo, že není 

ohrožen bankovní sektor.  

Obrázek č.5: Standardní stránka Citibank 

 

   Obrázek č.6: Podvodná stránka Citibank 
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Další případ phishingu se týkal Komerční banky. Mezinárodní mafiánský gang 

rozesílal podvodné e-maily klientům Komerční banky, s odkazem na webovou stránku, 

která vypadala stejně jako stránka Komerční banky. Díky tomu vylákali osobní údaje 

klientů  a tím získali všechny údaje pro přístup k jejich účtům. Peníze byly převedeny 

na jiné účty KB, kde je jejich majitelé vybrali a následně uložili na konkrétní účty 

v cizině (Anglie, Belgie, Ukrajina).  

[26] ČTK cit.:"Oni ani nevědí, že dělají něco nezákonného. Jsou to lidé, kteří 

odpověděli na inzerát, který jim sliboval provizi za to, že z účtu peníze vyzvednou a 

pošlou dál. Podmínkou byl účet v KB a perfektní znalost anglického jazyka, protože 

cílový subjekt v cizině, kam peníze směřovaly, s nimi komunikoval v angličtině," 

KB zvýšila svou bezpečnost internetového bankovnictví zadáváním autorizačního 

kódu, který klienti získají prostřednictvím SMS zprávy na svůj mobilní telefon. Do 

tohoto případu phishingu již ČNB nezasahovala [3]. 

Abychom zabránili těmto útokům, měli bychom vědět, že nikdy nemáme klikat na 

žádné odkazy v e-mailech a při přihlášení do bankovního systému bychom měli zadávat 

adresu banky vždy  do adresního řádku prohlížeče. Žádná banka nepožaduje přes 

internet sdělení osobních údajů kvůli jejich kontrole. 

V roce 2004 vznikla skupina Digital PhishNet, která se zaměřuje na pomoc při 

dopadení a stíhání osob, které phishing provádějí.  Dále byla založena organizace Anti-

Phishing Working Group.  

Nejstarší podvod zvaný phishing je však nahrazován novým útokem, který oklame 

i zkušeného uživatele. Této novější metodě říkáme pharming („pharmaření“).  

Pokud bychom se stali obětí pharmingu a zadali do adresního řádku prohlížeče 

správnou adresu naší banky, byli bychom naneštěstí přesměrováni na falešnou stránku 

útočníka. A pokud by byla tato stránka dobře vypracována, pak bychom měli velice 

malou šanci, že tento podvod odhalíme. To by se nám podařilo jedině kontrolou 

certifikátu, kterým je správná stránka banky podepsána a kterým se šifruje přenos dat. 

Tento certifikát podvodník padělat neumí. Ale pokud by byla stránka věrnou kopií 

originálu, pak by bylo pro nás, jako běžného uživatele, zcela vše v pořádku a o ověření 

certifikátu bychom se určitě nestarali. 

Obětí pharmingu se stala Česká spořitelna. Podvodná stránka České spořitelny již 

používá zabezpečený protokol https, má shodnou adresu stránky a je podepsána 

certifikátem (žlutý zámek ve spodní části stránky). Stránka také vyžaduje číslo smlouvy 

– výzva k vyplnění „prosím vyplnit“ může vyvolat důvěryhodný dojem. 
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  Obrázek č.7: Standardní stránka České spořitelny 

 
  

  Obrázek č.8: Podvodná stránka České spořitelny 
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Pharming může mít dvě podoby. První metoda se nezaměřuje přímo na jednotlivé 

uživatele, ale útočník napadne vybraný DNS server, což je databáze, která obsahuje 

seznam internetových domén a příslušných DNS adres. Pokud je tento DNS server 

špatně zabezpečený a podvodníkovi se v něm podaří změnit záznam, pak  všichni 

uživatelé, kteří jsou napojeni na tento DNS server se po zadání správné URL adresy 

dostanou na stránky útočníka.  

Viz [27] Bednář cit. „Vzhledem k tomu, že DNS tvoří páteř Internetu, jsou tyto 

servery jedny z nejvíce chráněných. Objevit v nich zneužitelnou chybu a využít ji, aniž 

by si toho správci všimli, je extrémně obtížná záležitost, a tak se útočníci uchylují ke 

druhé metodě.“   

Druhá metoda se zaměřuje na útok proti jednotlivým počítačům. Útočník se 

v tomto případě snaží napadnout hosts soubor, který obsahuje IP adresy a k nim 

příslušné domény. Soubor se může změnit pouze v případě, když má podvodník 

možnost do něj zapisovat. K tomu mu dopomůžou škodlivé kódy, jako je například 

virus trojského koně. Pokud je náš počítač napaden tímto virem, může útočník na dálku 

zasahovat do našeho softwaru.  

Proto bychom nikdy neměli stahovat z internetu neznámé programy nebo aplikace 

a otvírat podezřelé e-maily od neznámých osob, protože by nebezpečný virus mohly 

obsahovat. Proti napadení DNS serveru se můžeme bránit jedině aktuální virovou 

databází, která by měla kontrolovat jak všechny soubory přijímané elektronickou 

poštou, tak vše co je spouštěno a stahováno z webu [28]. 

 

4.2 Skimming 
Způsob, jak ukrást finanční hotovost, hledají útočníci nejen přes internetové 

bankovnictví. Další možnou cestou krádeže je okopírování údajů z magnetického 

proužku naší platební karty, pomocí čtečky karet a miniaturní kamery, kterou zloděj 

umístí do rohu bankomatu. Pomocí získaného PINu a falešné platební karty se pak 

zloděj dostane snadno k našim penězům. Tomuto způsobu krádeže říkáme skimming.  

Proti této metodě krádeže se začaly banky chránit tím, že na čtečky karet 

instalovaly průhledné plastové nástavce, které skimming znemožňují. Tato zařízení by 

měla být nainstalována v bankomatech většiny bank v České republice. Jestli je 

antiskimmovací zařízení instalováno na bankomat naší banky, zjistíme přímo na 

bankomatu nebo ve výpisu z našeho účtu.  
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Abychom měli naše finance zcela pod naší kontrolou, měli bychom si, pokud to 

naše banka umožňuje, nastavit zasílání SMS zprávy při změně zůstatku a účet 

pravidelně kontrolovat pomocí internetbankingu. Pokud zjistíme, že jsme se stali obětí 

skimmingu, pak okamžitě upozorníme banku, která případ prošetří a pokud nám dá za 

pravdu dostaneme všechny odcizené peníze zpět. 

 Bohužel ale některé bankovní úřady nemají v elektronické podobě bankovní 

operace zcela přehledné. Například nesouhlasí čas a data plateb jednotlivých transakcí, 

čímž nám chybí okamžitý přehled a nemáme tak možnost jednoduché kontroly svého 

účtu.  

Skimming může banka také zavčasu odhalit pomocí monitorování bankomatů 

kamerami a nebo mu zcela zabránit výměnou magnetických karet za čipové, které nelze 

tak snadno zkopírovat.  Bohužel se ale zatím v České republice vydávají jen hybridní 

karty, které mají čip i magnetický pásek. A pokud bankomat nebo terminál neumí 

přečíst informace z čipu, pak použije méně bezpečný magnetický pásek. 

Proti skimmingu se můžeme bránit jedině tím, že si před použitím bankomat 

prohlédneme a pokud je to možné, raděj použijeme bankomat přímo na pobočce banky 

nebo v uzavřené místnosti. A aby nemohl nikdo odpozorovat náš PIN, pak při zadávání 

kódu přikryjeme druhou rukou klávesnici. 

Bohužel se však útočníci nedají ničím odradit a přišli s novým nápadem, kterým je  

výměna celého krytu bankomatů. V tomto případě nemáme prakticky žádnou 

možnost rozpoznat, že se nejedná o originální bankomat naší banky [29].   

 

4.3 Platby přes internet 

V současné době patří k  oblíbeným metodám úhrady zboží nebo služeb 

elektronické online platby kreditními kartami. Zákazník zaplatí prostřednictvím 

kreditní karty nebo s pomocí tzv.platebních procesorů. 

Platební procesory, jako například Česká spořitelna, PayMUZO, WorldPay, 

PayPal, Google Checkout nebo Click2Pay umožňují přijímání elektronických online 

plateb. Od klasických platebních bran, na kterých klient při placení pokaždé přímo 

zadává údaje své kreditní karty se liší tím, že klient údaje zadá pouze jednou při 

registraci do systému, kterému důvěřuje a později je již nemusí při dalších nákupech 

zadávat.  

Díky tomu, že banky poskytující platební brány zdokonalují mechanismy, které 
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brání zneužití platebních karet, dochází k  případům zneužití zcela vyjímečně. Velká 

část platebních bran dnes používá bezpečnostní systém 3D-secure, který zajišťuje 

bezpečnost tím, že údaje o své kartě nakupující neposkytuje obchodníkovi, ale přímo 

bance.  

Každá karta zadaná do platební brány je kontrolována příslušnou asociací 

MasterCard nebo VISA. Kontroluje se, zda je pro kartu požadována autentizace držitele 

karty, či nikoliv. V případě požadavku autentizace je držitel přesměrován na systém 

vydavatelské banky, kde potvrdí svoji identitu pomocí hesla, PINu nebo jiné tajné 

informace, kterou sdílí s vydavatelem karty. Výsledek autentizace je předán zpět do 

platební brány.  

Přenos informací o kartě probíhá pomocí HTTPS protokolu, který údaje klienta 

zakóduje tak, že si nikdo kromě banky údaje nemůže přečíst. Nikdo jiný, než zákazník 

tedy nemůže katru vydanou pod systémem 3D-Secure použít, i kdyby si zkopíroval 

obvyklé údaje kreditní karty (číslo, datum expirace, kontrolní číslo).  

Pokud si tedy vybereme v internetovém odchodě nějaké zboží nebo službu a 

chceme platit platební kartou,  budeme přesměrováni na stránku banky obchodníka, na 

které vyplníme a odešleme platební údaje. Viz [30] Zámečník cit. „Banka si nechá 

objednávku odsouhlasit obchodníkem a "přeptá" se karetní asociace, zda je karta 

zařazena do systému 3D-Secure. V případě, že dostane zápornou odpověď, pokračuje 

autorizací platby a oznámením výsledku transakce. Je-li karta v 3D-Secure zapojena, 

zašle obchodníkova banka žádost o autentizaci karty přes prohlížeč zákazníka do banky 

zákazníka. Zákazníkova banka požádá svého klienta o zadání hesla  a výsledek vrátí 

přes prohlížeč klienta do obchodníkovi banky.“  

V případě škody vzniklé neoprávněnou transakcí nese zodpovědnost vydavatelská 

banka karty, která nebyla zapojena do 3D-Secure.  

3D-Secure je všude tam, kde najdeme loga:  
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5. Možnosti zabezpečení jednotlivých bank a porovnání jejich 

nabízených služeb 

Většina bank uvádí na svých stránkách pravidla bezpečnosti při používání 

internetového bankovnictví. Ne každý klient je však natolik zodpovědný, aby si tyto 

stránky řádně pročetl. Málokdo si totiž uvědomuje, že by nedodržení těchto pravidel 

mohlo poškodit jeho finance. 

Protože veškeré zprávy při komunikaci s bankou posíláme přes neznámá místa, 

musíme neustále dbát o bezpečnost dat. Banky mají různá bezpečnostní opatření formou 

autentizace, ale větší bezpečnost je bohužel zpravidla zpoplatněna vyššími částkami, 

které mohou zákazníky odradit.  

Při výběru banky bychom měli také přihlédnout k internetovému prohlížeči. Ne 

všechny banky akceptují jiné prohlížeče než od Microsoftu. A je na uváženou používat 

druhý prohlížeč jen kvůli přístupu na účet. Následující tabulka (Tabulka č.1) nám 

ukazuje doporučené prohlížeče některých bank pro správné fungování aplikace. Jiné 

aplikace nejsou u těchto bank s internetovým bankovnictvím plně kompatibilní. 

Z tabulky je zřejmé, že použití internetového prohlížeče se u bank zcela liší. (Více 

k nalezení [13]) 

Tabulka č.1 – Doporučené internetové prohlížeče k 31. 1. 2008 
 

Banka Doporučené prohlížeče 

Komerční banka 
Microsoft Internet Explorer  

Mozilla Firefox 

ČSOB 

Microsoft Internet Explorer  

Mozilla Firefox 

Mozilla 

Netscape 

Opera – pouze při autorizaci SMS klíčem 

Česká spořitelna 
Microsoft Internet Explorer  

Mozilla Firefox  

GE money bank 

Microsoft Internet Explorer  

Microsoft Java Virtual Machina  

Java SUN 
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Tabulka č.2 – Přehled produktů a cen za internetové služby k 31. 1. 2008 
Cena služby 

Banka Produkt 
zřízení  vedení 

(za měsíc) 

Komerční 

banka 

Internetové bankovnictví: Mojebanka  

Telefonní bankovnictví:  Expresní linka 

GSM Banking: Mobilní banka 

0,- 

0,- 

0,- 

44,- 

55,- 

15,- 

ČSOB 

Internetové bankovnictví: Internetbanking 24  

                                        BusinessBanking 24 

Telefonní bankovnictví:  Linka 24 

GSM Banking: Mobil 24 

0,- 

1.400,- 

0,- 

0,- 

0,- 

230,- 

40,- 

0,- 

Česká 

spořitelna 

Internetové bankovnictví: Servis 24  

                                         Business 24 

Telefonní bankovnictví:  Servis 24 Telebanking 

GSM Banking:  Servis 24 GSM Banking 

0,- 

0,- 

0,- 

0,- 

100,- 

200,- 

25,- 

25,- 

GE Money 

Bank 

Internetové bankovnictví: Internet Banka 

                                     Bankklient Homebanking  

Telefonní bankovnictví: Telefon Banka 

GSM Banking: Mobil Banka 

0,- 

0,- 

0,- 

0,- 

39,- 

250,- 

39,- 

39,- 

eBanka 

 

Internetové bankovnictví: Internet Banka  

Telefonní bankovnictví: Telefonní bankéř 

GSM Banking: SM ToolKit 

0,- 

0,- 

0,- 

Indiv. 

Indiv. 

Indiv. 

Poštovní 

spořitelna  

Internetové bankovnictví: MAX internetbankingPS 

                                         MAX homebanking PS  

Telefonní bankovnictví:  MAX Phone PS 

GSM Banking: MAX mobil PS 

0,- 

200,- 

0,- 

0,- 

0,- 

60,- 

0,- 

0,- 

Unicredit bank 

Czech Republic 

Internetové bankovnictví: Online Banking 

                                          BusinessNet  

Telefonní bankovnictví: Telebanking 

                                      Business linka 

GSM Banking: GSM banking 

                         Smartbanking 

0,- 

500,- 

0,- 

0,- 

0,- 

0,- 

50,- 

240,- 

50,- 

100,- 

50,- 

50,- 

Citibank 
Internetové bankovnictví: Citibank Online  

Telefonní bankovnictví: CitiPhone 

450,- 

0,- 

0,- 

0,- 
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5.1 Internetové bankovnictví – přehled autorizace některých bank 

Nejrozšířenější a nejstarší technikou autentizace je určitě heslo a kód PIN. Tato 

nabídka je však v současné době u většiny bank rozšířena o jiné druhy autentizace jak 

při přihlášení na účet, tak při autorizaci jednotlivých transakcí. ([31], servery bank) 

 

Komerční banka – Mojebanka 

            Obrázek č.9: Autorizace vstupu na účet 

 

 

 

               zadáme heslo 

 

                    

 

Autorizace platby: 

Certifikát v souboru - autorizační SMS kód, heslo 

Certifikát na čipové kartě – autorizační PIN 

Služba umožňuje podepsání příkazů více osobami, spolupracuje s účetním systémem. 

 

ČSOB – Internetbanking 24, BusinessBanking 24 

 

Obrázek č.10: Autorizace vstupu na účet 

        Zadáme identifikační číslo               Zadáme PIN 

 

Pro ještě bezpečnější přihlášení - Identifikační číslo + PIN + SMS kód 

Autorizace platby: Autorizační SMS kód  

       Certifikát uložený na čipové kartě 

Služba BusinessBanking 24 umožňuje spolupráci s účetním systémem. 

 

Certifikát v souboru Certifikát na čipové kartě            zadáme PIN 

Certifikát: C:\Koudelka_Frantisek_certifikatKB.p12  

 Jiný certifikát  

                                                                 

Heslo:             
 

Vložte čipovou kartu do čtecího zařízení a stiskněte tlačítko Přihlásit čipovou kartou. 
 Přihlásit čipovou kartou              zadáme PIN  

Pro přihlášení vyplňte identifikační číslo, PIN a stiskněte tlačítko Potvrdit. 

                  Identifikační číslo:  PIN:   Potvrdit  
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Česká spořitelna – servis 24 Internetbanking 

Při prvním použití musí být služba zaktivována zadáním hesla. 

Autorizace vstupu na účet: Jméno (klientské číslo) + heslo  

        Vyšší úroveň zabezpečení – zadáme navíc 

        Certifikát na čipové kartě 

        Autentizační kalkulátor  

Autorizace platby: Autorizační SMS kód  

Pro autorizaci transakcí přesahujících výši nastaveného denního limitu uživatele: 

Certifikát na čipové kartě 

Autentizační kalkulátor  

 

GE Money Bank – Internet banka 

Autorizace vstupu na účet: Certifikát uložený v souboru – zadáme heslo  

Autorizace platby: Certifikát v souboru – heslo 

 

eBanka - eKonto 

Autorizace vstupu na účet: 

Certifikát uložený v souboru – Elektronický klíč - zadáme heslo  

Autorizační SMS kód  

Autentizační kalkulátor  

Autorizace platby: 

Certifikát v souboru – heslo 

Autorizační SMS kód  

Autentizační kalkulátor  

 

Poštovní spořitelna – MAX internetbanking, MAX homebanking 

Autorizace vstupu na účet: 

Identifikační číslo + PIN 

Identifikační číslo + PIN + SMS kód 

Certifikát uložený na čipové kartě – zadáme PIN 

Autorizace platby: 

Autorizační SMS kód  

Certifikát uložený na čipové kartě 

Služba MAX homebanking umožňuje spolupráci s účetním systémem. 
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  Tabulka č.3 – Přehled autorizace vstupu na účet a autorizace jednotlivých transakcí k 30. 11. 2007 

Autorizace vstupu na účet Autorizace jednotlivých transakcí 

Banka Jméno 

a heslo 

Certifikát 

v souboru 

Certifikát na 

čipové kartě 
Kalkulátor SMS kód 

Heslo  

a PIN 

Certifikát 

v souboru 

Certifikát na 

čipové kartě 
Kalkulátor SMS kód 

Komerční banka  ano ano   ano    ano 

ČSOB ano  ano  ano   ano  ano 

Česká spořitelna ano  ano ano    ano ano ano 

GE Money Bank ano ano     ano    

eBanka  ano  ano ano  ano  ano ano 

Poštovní spořitelna  ano  ano  ano   ano  ano 

Unicredit bank CR ano   ano     ano  

Citibank ano   ano     ano  
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6. Závěr, budoucnost zabezpečení 

Jakou formu elektronického bankovnictví si kdo vybere je zcela na úvaze 

jednotlivce. Většina bank již dnes nabízí balíčky, které obsahují více možností pro 

použití elektronického bankovnictví. Například KB nabízí Perfekt konto, které zahrnuje 

jak možnost telefonního tak i internetového bankovnictví.  

Při rozhodování je určitě důležité, jestli bude přímé bankovnictví používat 

jednotlivec nebo organizace. Domnívám se, že pro jednotlivce je určitě postačující 

GSM banking, v případě účtu u eBanky pak bezpečnější a přehlednější PDA banking. 

Organizace, vzhledem k množství plateb, bude určitě potřebovat internetbanking, 

popřípadě homebanking. Pokud by se jednalo o větší organizaci, měli bychom vybrat 

takové internetové bankovnictví, které může být propojeno s účetním systémem.  

Co se týče platebních karet, ty dnes již používá každý uživatel elektronického 

bankovnictví. Ale opět je dobré zvážit, k čemu chceme platební kartu používat, 

popřípadě jestli předpokládáme, že s ní budeme platit v zahraničí.  

Blízká budoucnost patří určitě čipovým kartám, které se v současnosti teprve 

zavádějí. Někdy ve vzdálenější budoucnosti by se mohly používat paměťové karty 

optické, které budeme používat nejen pro platební operace, ale budou sloužit také jako 

náš doklad totožnosti, lékařský průkaz se zaznamenáním veškerého našeho zdravotního 

stavu nebo bude sloužit pro vstup do různých objektů. 

V budoucnu by k bankovním produktům mohla možná patřit i komunikace s 

bankou prostřednictvím digitální televize. Mohly by se také rozšířit nabídky služeb 

v bankomatech, kde bychom mohli převádět peníze například na termínovaný vklad 

nebo změnit náš PIN kód pro snadnější zapamatování. V obchodech chybí například 

možnost výběru určité částky  peněz v hotovosti při platbě za zboží či služby. 

Další zdokonalení internetového bankovnictví by mohly přinést platební portály, 

které by dokázaly sjednotit různorodá virtuální rozhraní bank [32]. 

Mohli bychom říci, že vývoj elektronického bankovnictví velice úzce souvisí 

s jeho zabezpečením. Vznikají neustále nové bezpečnostní prvky, ale téměř vždy se 

objeví někdo, kdo zjistí nějakou slabinu a možnost zneužití.  

Za pět až deset let budou podle společnosti Gartner hlavním a největším 

problémem rootkity. Viz [33] Přibyl cit.: „Jedná se o technologii mající podobu 

počítačového programu, který zásadním způsobem mění princip fungování operačního 

systému. Dnešní bezpečnostní aplikace i veškeré další programy vycházejí z toho, že 



   35    

základní informace poskytované operačním systémem jsou korektní a pravdivé.“ 

Rootkit dokáže změnit operační systém tak, že bude dále předávat nepravdivé 

informace. Například bude popírat existenci některých souborů a škodlivý kód v nich 

pak nebude možné najít. Rootkit tedy schová nějaký škodlivý kód, který antivirový 

program nenajde. Dokáže schovat cokoliv před celým systémem, je velmi obtížné ho 

odhalit a takto napadenému počítači se již nedá důvěřovat do jeho úplné přeinstalace. 

Proto je určitě vhodná, co se týče autentizace klienta, jiná autorizace při přihlášení 

do služby a jiná při potvrzování transakce s použitím odlišného komunikačního kanálu. 

V žádném případě by nemělo u potvrzovacího kódu chybět číslo transakce, které by si 

měl každý zkontrolovat.  

Co se tedy týče autentizace klienta, myslím si, že většina bank je již dobře 

zabezpečena. Pokud tedy nikdo nezjistí, jak získat nebo vylákat z klienta jednorázové 

heslo pro potvrzení transakce.  

Pokud provádíme autorizaci v organizaci, neměli bychom zapomenout na kontrolu 

platby alespoň dvěma osobami, jako například zaregistrovat mobilní telefon na jiného 

zaměstnance než na kterého byla registrace na službu elektronického bankovnictví. 

Další možností kontroly je také nalezení takové banky, která umožňuje podepsání 

platebního příkazu  více osobami (například KB).  

Také je dobré brát v úvahu, abychom neměli svůj soukromý účet pod stejnou 

registrací jako účet firemní a nemuseli být tímto odkázáni při osobních platbách na 

svých spolupracovnících. 

Jestliže mluvíme o autentizaci, neměli bychom určitě opomenout časový limit pro 

změnu hesla. Některé banky nikdy změnu hesla nevyžadují a naopak některé vyžadují 

změnu ve velmi krátkém časovém úseku. Dle mého názoru je změna hesla po půl roce 

potřebná a postačující. Možná by mohli banky umožnit samotným klientům, aby se 

rozhodli po jak dlouhé době by chtěli heslo změnit. 

V budoucnosti by mohla být novou formou autorizace biometrie. K ověření by 

nám mohl posloužit např. otisk prstu, geometrie ruky, obličeje nebo obrázek duhovky. 

Z hlediska realizace dle přijatelné ceny vypadá nejslibněji technologie digitálních otisků 

prstů. Cena tohoto zařízení  dnes již nebrání použití u koncového uživatele [22]. Avšak 

bohužel i v tomto případě by mohlo docházet ke zneužití na stejném principu jako u 

elektronického podpisu. 

Narůstající útoky jsou v současné době především v zemích, nehovořících 

anglicky a v oblastech, které se s internetovými útoky dosud nesetkaly. Nebezpečí 
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útoků roste také s tím, jak jsou metody krádeže vzájemně propojeny.  

Proto bychom určitě neměli zapomínat na aktualizace operačního systému a 

internetového prohlížeče. Banky by také měli upozornit nejen na minimální požadavky 

operačního systému, ale také na postačující verze pro zabezpečení našeho internetového 

bankovnictví. 

Mělo by být samozřejmostí banky, aby provedené platby byly neustále aktuální a 

aby je bylo možné přehledně ověřit na výpise přímo v elektronickém bankovnictví. 

Včasné zjištění nesouhlasejících částek by určitě vedlo k rychlejšímu odhalení chyby, 

popřípadě krádeže. Domnívám se, že základní služby, jako zpráva SMS při změnách 

zůstatku by měla být zcela samozřejmostí a určitě bezplatná. Okamžité zjištění neshod 

by nemělo zajímat pouze klienta, ale především bankovní úřad. 

Zajištění bezpečnosti vyžaduje, aby si sama banka a její zaměstnanci uvědomili, 

že bezpečnost produktů nezáleží jen na počítačových specialistech. Je též třeba, aby 

jednotliví interní uživatelé měli pečlivě nastavena svá přístupová práva a aby byli 

pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Při práci se systémem by měli být 

prověřováni a při prováděných operacích by měly být minimálně dvě osoby. 

Zcela samozřejmé by mělo být chování bankovních úředníků, kteří by nám měli 

poradit při výběru služby a měli by dbát o co největší bezpečnost a utajení našich 

informaci, z nichž některé by neměli znát ani oni samotní. 

Elektronické bankovnictví je dnes velmi oblíbené a bezpečnost, kvalita a důvěra 

jsou v elektronickém světě klíčovými pojmy. Zajištění bezpečnosti je společným cílem 

klientů, bank i dalších zúčastněných osob (např. internetových obchodů). 
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� server banky Komerční banka: http://www.kb.cz 

� server banky ČSOB: http://www.csob.cz 
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� server http://www.mesec.cz 
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Seznam použitých zkratek 

BPIN – bankovní PIN 

BPUK- bankovní PUK 

CRL (certificate revocation list) - seznam neplatných certifikátů 

ČNB – Česká národní banka 

ČSOB – Československá obchodní banka 

DNS (Domain Name Server) – hierarchický systém doménových jmen, který je 

realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. 

Jeho hlavním úkolem jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. 

GSM (Global System for Mobile Communication) – standard pro mobilní telefony 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – internetový protokol určený původně pro 

výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. HTTP používá jako některé 

další aplikace tzv. jednotný lokátor prostředků (URL), který specifikuje jednoznačné 

umístění nějakého zdroje v Internetu. 

IP (Internet Protocol) - jednoznačná identifikace konkrétního zařízení v prostředí 

Internetu. Veškerá data, která jsou přes počítačovou síť posílána, obsahují IP adresu 

odesilatele i příjemce. 

KB – Komerční banka 

PDA (Personal Digital Assistant) – osobní digitální asistent je malý kapesní počítač. 

Ten bývá obvykle ovládaný dotykovou obrazovkou a perem (které se nazývá stylus). 

PIN ( Personal Identification Numer) - osobní identifikační číslo (nejčastěji čtyřmístné), 

pomocí kterého je možné se autorizovat např. platební karty, mobilní telefony, apod. 

PUK (Personal unblocking key) - osobní odblokovací kód 

SMS (Short Message Service) - služba, která umožňuje posílat zprávy dlouhé až 160 

znaků na mobilní telefon, který používá technologii GSM.  

SSL (Secure Sockets Layer) – protokol pro přenos soukromých dat přes internet 

vyvinutý firmou Netscape   

URL (Uniform Resource Locator) - jednotný lokátor zdrojů, je řetězec znaků s 

definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na 

Internetu. Definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, 

kterým je možné zdroj zpřístupnit. 

WAP (Wireless Application Protocol) - systém pro zajištění provozu elektronických 

služeb na mobilních telefonech. 
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