
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza alternativních distribučních kanálů 
ve vybrané bance 

 

 

bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:         Petra Malá  
Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Jana Bartoňová 
 

 

Most 2009 



  

 

Zadávací protokol 



  

Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně  

a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.  

Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému  

VŠB-TUO. 

Bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu ust. § 12 odst. 4 autorského zákona.  

Bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Mostě dne 20. 4. 2009 

 

 

Petra Malá 

 



  

 

 

 

 

 

 
Poděkování: 

Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Ing. Janě Bartoňové za vedení, vstřícný přístup  

a konzultace, které mi pomohly při zpracování bakalářské práce. 



  

Anotace  
Základním smyslem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu 

alternativních distribučních kanálů v České spořitelně, a. s. Posuzuje jednotlivé kanály 

Internetbankingu, Telebankingu a GSM bankingu z různých pohledů. Je zde uvedena 

obecná charakteristika, vznik a vývoj jednotlivých funkčností i celého přímého 

bankovnictví. Nedílnou součástí je zhodnocení počtu klientů a používanost uvedených 

forem vzdáleného bankovnictví. Prostor byl z velké části věnován pohledu klienta na 

jednotlivé služby, jejich výhody, nevýhody a zabezpečení. Největší díl práce představuje 

základní multikanálovou službu Servis 24, její silné a slabé stránky. Zároveň jsou uvedena 

možná rizika pro klienta. Cílem práce je posoudit aktuálně používané služby 

elektronického bankovnictví v České spořitelně a vybrat pro klienta optimální distribuční 

kanál bankovních služeb.  

Klíčová slova: Česká spořitelna, Servis 24, Business 24, internetové bankovnictví, 

telefonní bankovnictví, alternativní distribuční kanály, klientské centrum, vývoj 

elektronického bankovnictví. 

 
 
Annotation 

The main purpose of my bachelor work is an evaluation of the current state of the 

alternative distributive channels in the Česká spořitelna, joint-stock company.(The Czech 

savings bank). It assesses particular channels of Internetbanking, Telebanking and GSM 

banking from different points of view. There is given a general profile, formation and 

development of separate utility and of the whole direct banking. The Inseparable part is 

acknowledgement of client quantity and use of the mentioned forms of remote banking. 

The space was given to client´s view on the separate services, their advantages, 

disadvantages and security. The biggest part of the work represents the main multichannel 

service of „Servis 24“, its strong and weak features. Together with it there are mentioned 

potential risks for a client. The aim of the work is to assess topically used services of 

electronic banking in the Česká spořitelna and to select user-friendly distributive channel 

of bank services. 

Keywords: Česká spořitelna, Servis 24, Business 24, Internetbanking, Telebanking, 

alternative distributive channels, call centrum, electronic banking development. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Termín Popis 

ADK Alternativní distribuční 

kanály 

Kanály přímého bankovnictví – telefonní 

bankovnictví, internetové bankovnictví, GSM 

bankovnictví. 

BBS Bulletin Board Service Forma on-line služeb, dostupných prostřednictvím 

veřejné telefonní sítě. Systém BBS předcházel 

masovému používání Internetu. 

B24 Business 24 Služba přímého bankovnictví pro komerční  

a firemní klienty. 

CIC Customer interaction 

center 

Projekt České spořitelny zřízený pro rozvoj kanálů 

přímého bankovnictví. 

ČS Česká spořitelna, a. s.   

ČSOB Československá obchodní 

banka, a. s. 

 

FSČS Finanční skupina České 

spořitelny 

Představuje Českou spořitelnu spolu se všemi 

jejími dceřinými společnostmi.  

GSM Groupe Spécial Mobile = 

Global System for Mobile 

Communications 

Globální Systém pro Mobilní komunikaci, 

nejpopulárnější standard pro mobilní telefony na 

světě. 

HTTP  Hypetext Transport 

Protokol 

Přenosový protokol systému WWW, kterým 

webové prohlížeče a webové servery komunikují. 

IVR Automatická hlasová 

služba 

Hlasový kanál služby Servis 24 / Business 24. 

ISČS Investiční společnost 

České spořitelny  

Dceřiná společnost ČS se zaměřením na investiční 

činnost. 

KCP Klientské centrum 

Prostějov (call centrum) 

Telefonní centrum Prostějov zajišťující telefonní 

bankovnictví služby Servis 24 a jiné linky ČS. 

MC MultiCash Služba elektronického bankovnictví pro firemní 

klientelu ČS. 

MCI Multi-channel 

Infrastructure 

Multikanálová architektura ČS pro služby Servis 

24 a Business 24.  

PIN Personal Identification Jedinečný identifikátor, pomocí kterého je možné 



  

Zkratka Termín Popis 

Number identifikovat klienta např. platební karty, mobilní 

telefony, vstupní kódy apod. 

PKI Public Key Infrastructure Soubor procesů, vybavení a aplikací definující 

vydávaní a správu certifikátů. 

S24 SERVIS 24 Produkt přímého bankovnictví ČS určený pro 

retailové klienty, nabízející prostřednictvím 

alternativních distribučních kanálů přístup  

k bankovním účtům .. 

S24 IB Servis 24 Internetbanking Internetové bankovnictví (část S24). 

S24 GSM GSM banking Kanál přímého bankovnictví využívající mobilní 

telefonní sítě GSM. 

S24 TB Telefonní bankovnictví, 

Servis 24 telefonní 

bankovnictví 

Služba telefonního bankovnictví, zahrnující IVR 

aplikaci a telefonní centrum, nabízející bankovní 

transakční služby pod hlavičkou služby Servis 24. 

S24S SERVIS 24 - START Produkt přímého bankovnictví ČS - alternativa ke 

službě SERVIS 24, kdy klient nemá primární účet 

ke službě. Nabízí klientům prostřednictvím 

alternativních distribučních kanálů přístup k 

účtům dceřiných společností a k provádění operací 

s nimi. 

SIM karta SIM (Subscriber Identity 

Module) karta 

Karta s čipem obsahující identifikační informace - 

operátor, telefonní číslo, služby, kredit atd. SIM 

karta je chráněna proti zneužití bezpečnostním 

kódem PIN. 

SEPA Single Euro Payments 

Area 

Převod v měně EUR v rámci Evropského 

Hospodářského Prostoru.  

SMS Služba krátkých textových 

zpráv 

Služba umožňující zasílání krátkých textových 

zpráv v sítích GSM. Délka zpráv je až 160 znaků.  

SSČS Stavební spořitelna České 

spořitelny 

Dceřiná společnost ČS se zaměřením na stavební 

spoření. 

SSL Secure Socket Layer Protokol, navržený pro zajištění bezpečného 

přenosu dat přes počítačové sítě. 

WAP Wireless Application 

Protocol 

Formát dat pro prohlížení speciálně upravených 

internetových stránek na displeji mobilních 

telefonů a dalších bezdrátových zařízení.  
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1. Úvod 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla popsat a celkově zhodnotit alternativní 

distribuční kanály České spořitelny, a. s. Téma alternativní distribuce jsem si zvolila, 

protože se touto oblastí profesně zabývám a byla jsem svědkem vývoje elektronického 

bankovnictví posledních deseti let. Od této práce očekávám, že bude objektivním 

zhodnocením služeb v oblasti elektronického bankovnictví. Chtěla bych posoudit služby 

České spořitelny, a. s. (ČS), které si klient může vybrat pro obsluhu svých účtů, aniž by 

musel navštívit pobočku. Konkrétněji můžeme v ČS hovořit o elektronickém bankovnictví 

zahrnujícím Internetbanking, Telebanking, GSM banking. 

 V první části práce je představena banka, včetně její historie, profilu a mateřské 

společnosti Erste Bank. Hlavní díl práce je věnován popisu a analýze celé problematiky 

elektronického platebního styku. V této oblasti bych chtěla zhodnotit vybavenost, vývoj, 

použitelnost jednotlivých nástrojů i bezpečnost systémů elektronického bankovnictví. 

Ještě před deseti lety nebyly tyto služby v bankovním sektoru příliš rozšířené. Rychlý 

rozvoj informačních technologií ale zapříčinil, že je to nejrychleji se rozvíjející část 

bankovnictví. Neustále se zvyšují technické možnosti a s tím související rozsah nabízených 

služeb. Není snadné udržet s tímto rychlým rozvojem krok. Proto jsou jakékoliv práce, 

které se týkají informačních technologií, aktuální pouze v době jejich tvorby. 

Pro klienty se vzdálená forma bankovnictví stala nepostradatelnou součástí bankovní 

nabídky služeb a aby banky mohly obstát na trhu, jsou nuceny stále své distribuční kanály, 

služby i produkty vyvíjet, zlepšovat a překvapovat.  

Úspěšná existence banky spojená s kladným hospodářským výsledkem je závislá na 

klientovi, na jeho spokojenosti a na využívání jejích služeb. Zároveň se elektronizací 

finančního sektoru a bankovních služeb výrazně snížily transakční, personální  

i administrativní náklady. Akcionář je potom spokojený a ochotný do banky vložit více 

investic. Z tohoto důvodu jsou ADK1 velmi důležitou částí bankovní strategie a právě 

jejich analýza je obsahem této bakalářské práce.  

                                                 
1 Pojem alternativní distribuční kanály jsou alternativou k obsluze na pobočce. V tomto smyslu představují 

elektronické bankovnictví ve formě telefonního, internetového a GSM bankovnictví. 
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2. Charakteristika obchodní banky 

V bakalářské práci se zabývám Českou spořitelnou, a. s., která je rozsahem svých 

služeb a počtem klientů jednou z největších bank na trhu v ČR. Tato univerzální banka se 

orientuje na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. V posledních letech 

také financuje velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů.  

„Celá FSČS komplexně pokrývá se svými 14 dceřinými společnostmi (viz obrázek  

č. 1) finanční potřeby svých klientů. Klienti mohou využít nejen obvyklé bankovní služby, 

ale také uzavřít stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, leasing či smlouvu 

o kolektivním investování do podílových fondů.“ (Výroční zpráva ČS 2007) Tyto produkty 

dceřiných společností mohou být zřízeny a obsluhovány prostřednictvím různých 

alternativních kanálů distribuce.  

 
Obrázek 1: Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace [zdroj ČS]. 

2.1. Historie České spořitelny 

Vznik českého spořitelnictví můžeme datovat od 20. let 19. století, kdy se zakládaly 

tzv. lidové peněžní ústavy, které se zaměřily svými službami na občany, drobné a střední 

podnikatele, živnostníky. Kořeny ČS sahají až do roku 1824, kdy byla zřízena „Spořitelna 

česká“. Ta zahájila dne 12. února 1825 svou činnost a byla tak nejstarším právním 

předchůdcem České spořitelny, a. s. Za dobu své existence si vybudovala značnou prestiž. 

V roce 1945 byly prezidentskými dekrety všechny banky znárodněny. Následně byly 

všechny ústavy lidového peněžnictví transformovány na státní okresní spořitelny, které 

byly podřízeny ministerstvu financí. Dne 1. ledna 1991 se ČS stala akciovou společností. 
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2.2. Profil České spořitelny 

Česká spořitelna, a. s. je, jako součást Finanční skupiny České spořitelny (FSČS)  

s počtem 5 290 378 klientů, největší bankou na českém trhu. Zároveň je vedoucí bankou  

v moderních bankovních disciplínách jako je oblast platebních karet (více než 3 mil. 

vydaných karet), internetového bankovnictví (více než 1 mil. klientů), hypotečních úvěrů  

a správy aktiv. Základní údaje banky jsou uvedeny v příloze č. 1. 

V roce 2000 byla tato česká instituce privatizována a rakouská Erste Bank zaplatila 

první polovinu kupní ceny. V dalších letech se postupně stala 98% vlastníkem banky. 

Česká spořitelna se tak spojila s velmi významnou středoevropskou finanční skupinou,  

s téměř 17-ti miliony klientů v osmi státech. Díky investicím a know-how Erste  

Bank v červenci roku 2001 ČS úspěšně dokončila svou transformaci zaměřenou na 

zlepšení všech klíčových součásti banky, zefektivňování pracovních procesů a modernizaci 

informačních technologií. Jako jeden z cílů bylo i vybudování elektronického 

bankovnictví. ČS se změnila z poměrně byrokratické a těžkopádné instituce se složitými 

procesy v moderního poskytovatele finančních služeb.  

ČS je největším obchodníkem většiny finančních produktů a druhou bankou  

v ČR v objemu aktiv. Disponuje hustou sítí prodejních míst (646 poboček) a provozuje 

1 164 bankomatů. Celkem mají klienti 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně na 

pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon.  

 646 poboček  5,3 mil. klientů  10 911 pracovníků  1 164 bankomatů 

Obrázek 2: Česká spořitelna v číslech [zdroj ČS]. 

V současné době se ČS prezentuje jako „Banka první volby“. Jedná se o strategický 

program banky, díky kterému banka např. prodloužila otevírací dobu vybraných poboček 

nebo pomocí úpravy procesů urychlila řešení klientských podání, kdy cca 80 % stížností  

a podnětů klientů je vyřízeno do 24 hodin. Dále se změny promítly do internetového 

bankovnictví, které již umožňuje přijímat a platit elektronické faktury.  
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2.3. Organizační struktura a orgány České spořitelny 

V České republice může být banka pouze akciovou společností, proto je dle stávající 

legislativy uspořádání České spořitelny založeno na existenci valné hromady, dozorčí rady 

a představenstva.  

Centrála a oblastní pobočky jsou výkonné organizační složky ČS. Centrála plní 

funkci řídícího, metodického, kontrolního a koordinačního centra ČS. Z pohledu 

elektronického bankovnictví jsou důležité útvary centrály, které jsou odpovědné za provoz, 

metodiku, organizaci i inovaci jeho funkčností. Je to obchodní oddělení, které se snaží 

rekonstruovat stávající a zavádět nové funkčnosti a produkty do aplikací tak, aby byla ČS 

na trhu konkurenceschopnou bankou. Druhým útvarem je provozní oddělení, které usiluje 

o spokojenost stávajících klientů tím, že odstraňuje nedostatky, optimalizuje a stabilizuje 

systém i jednotlivé aplikace. Vzhledem k širokému rozpětí služeb přímého bankovnictví je 

nutná také součinnost ostatních útvarů centrály. Oblastní pobočky jsou přímo odpovědné 

za nabídku produktů a služeb FSČS klientům.  

Mimo výše uvedené organizační složky jsou zřizovány tzv. projektové týmy. Ty 

zajišťují všechny projekty, které zajišťují časově omezené, složitější a neopakující se 

činnosti. Pro přímé bankovnictví ČS dlouhodobě používá projekt Customer Interaction 

Center (CIC). Tento významný projekt se zasadil o vybudování moderní infrastruktury 

současného multikanálového elektronického bankovnictví. V roce 2008 získal druhé místo 

v soutěži o nejlepší projektové řízení „Best Project Management“.  

2.4. Ocenění  

Banky jsou hodnoceny odborníky i laiky prostřednictvím různých ocenění, která mají 

pozitivní vliv na klienty i na celkový pohled na banku. Zmíním pouze ty, které mají přímý 

nebo nepřímý vliv na elektronické bankovnictví. Pro ČS je nejdůležitější ocenění odborné 

poroty v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku 2008. Pro klienta se tak banka 

představuje jako důvěryhodná instituce, u které není nutné mít obavy z používání jejích 

forem bankovnictví, ať už jsou standardní či alternativní. V soutěži Zlatá koruna ČS 

získala druhé místo u odborné poroty i v hlasování veřejnosti za produkt elektronického 

bankovnictví, tj. za službu „Servis 24“. 
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3. Vývoj alternativních distribučních kanálů 

Před deseti lety měl málokdo ponětí o tom, co je to GSM2 banking, Internetbanking 

či Telebanking. V současné době se tyto služby staly naprosto běžnou součástí bankovních 

služeb, které využívá velké množství lidí. Jedná se o jakousi bankovní virtuální 

samoobsluhu bez nutnosti navštívit pobočku a bez závislosti na její otevírací době. 

Zároveň tato moderní forma platebního styku šetří klientům poplatky.  

Vraťme se ale na začátek k samotnému vývoji elektronického bankovnictví. 

V devadesátých letech prochází bankovnictví revolučním vývojem, který se vyznačoval 

odklonem od „kamenných budov“ a zároveň možností využívání vzdáleného přístupu 

k účtu tj. alternativních distribučních kanálů.  

Následně se v první polovině devadesátých let zrodilo telefonické a faxové 

bankovnictví. Již koncem devadesátých let nabízela přímé bankovnictví převážná část 

bank, a to především ve formě zmíněného telefonního bankovnictví, po kterém následoval 

i GSM banking. Telefon ovšem nebyl pro bankovnictví tím nejspolehlivějším 

komunikačním prostředekem, klient se prokazoval pouze jménem a známým hlasem nebo 

smluveným kódem a autentizace byla prováděna pomocí hesla. Ani využívání faxu, kde se 

pro zabezpečení identifikace začalo používat jména, číslo klienta, číslo účtu a pro 

autentizaci kódové tabulky, nebylo ideální. Navíc zde byl také velký problém s čitelností 

dat. Potvrzování telefonem s následným přeposíláním příkazů bylo pro klienty zdlouhavé, 

a proto se příliš nepoužívalo.  

Revoluční průlom v komunikaci mezi bankou a klientem nastává až s rozvojem 

osobních počítačů. Začínají se používat účetní programy a protože bylo zbytečné dvakrát 

typovat data, jednou u klienta a podruhé v bance, tak se objevily první „pokusy“  

o vzdálený přístup. Jednalo se o předávání souborů na disketách nebo na jiném médiu, 

které pak klient osobně předal bance. Přenesení většího množství dat přímo do systému 

banky, pro ni znamenalo úsporu času, materiálu ve formě papíru a v neposlední řadě  

i úsporu lidských zdrojů na přepážce banky. V pozdějším období pak přišly na řadu 

                                                 
2  Global System for Mobile Communication – globální systém mobilní komunikace. 
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přenosy dat z počítače na počítač prostřednitvím BBS (Bulletin Board System3) stanice, 

která umožňovala přenášet zašifrované příkazy tuzemského platebního styku do banky.  

Elektronický podpis zapříčinil vznik dalších bankovních programů, které mohly 

nabídnout klientům širší spektrum služeb a pohodlnější obsluhu svých účtů. Komunikace 

mezi bankou a klientem se rozšířila na 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.  

V České republice se první uživatelé Internetbankingu (IB) objevili v první polovině 

roku 1998, což bylo zhruba ve stejné době, jako se k podobnému kroku odhodlávaly  

i největší evropské banky. Naši uživatelé ovšem velký výběr mezi bankami neměli. Nový 

způsob obsluhy bankovního účtu nabízela od dubna 1998 pouze družstevní záložna FIO.  

O větší rozšíření IB se vzápětí postarala tehdejší Expandia banka (později eBanka), která 

nejprve umožňovala pouze základní operace. Zároveň měla přesvědčit české klienty  

o bezpečnosti internetového bankovnictví a o tom, že pro běžné služby není nutné chodit 

na pobočku. V roce 2001 Expandia jako první vytvořila speciální karty určené pouze pro 

platby na internetu, zavedla multiměnový účet a dokonce umožnila klientům zamykat si 

svou platební kartu. Až v době, kdy eBanka přichází s další verzí IB, investují do jeho 

rozvoje i další finanční instituce, které doposud spoléhaly pouze na Telebanking. První 

velkou bankou, která s IB přišla, byla Komerční banka (r. 2000) následovaná ČS a ČSOB 

(prosinec 2001). Zmíněná ČSOB jako první začala rok po zavedení IB masověji nabízet  

i autorizaci platebních operací na účtu přes takzvaný SMS klíč4. Ostatní banky začaly tuto 

formu zabezpečení nabízet mnohem později (cca rok 2006).  

V případě IB byli klienti omezováni jeho technickými možnostmi. Tato forma 

vzdálené komunikace mohla být využita pouze klienty, kteří měli vybraný internetový 

prohlížeč (Internet Explorer) a operační systémy (MS Windows). Ti, kteří využívali jiné 

operační systémy (např. Linux) a prohlížeče (Firefox, Opera) nemohli IB používat, příp. 

banka negarantovala jeho plnou funkčnost. V současné době se ČS, stejně jako ostatní 

banky, snaží optimalizovat IB i pro alternativní prohlížeče.  

Vývoj elektronického bankovnictví si vyžádalo úpravu právních norem. Tyto úpravy 

                                                 
3  Bulletin Board System je počítač s jedním nebo několika modemy, který pracuje v bezobslužném režimu  

a čeká, až jej prostřednictvím veřejné telefonní sítě někdo zavolá. Vlastní funkce stanice BBS vykonává 
program, který na tomto počítači běží. (Webové stránky pc-sítě, 2007) 

4 „SMS (Short message service) klíč“ – kód zaslaný bankou na mobilní telefon klienta. Tento kód je 
vygenerován pro konkrétní transakci a jeho zadáním se tato operace autorizuje. Zpráva není chráněna 
bankovním BPINem jako je tomu u GSM bankingu.  
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zatím ale poněkud pokulhávají za dynamickým rozvojem služeb a technologií. Mezníkem 

byl zákon o platebním styku (zákon č. 124/2002 Sb.), který např. vymezuje platební 

produkty elektronického bankovnictví. Rozlišuje elektronické platební prostředky  

a elektronické peníze. Zákon popisuje elektronické platební prostředky jako možnost 

vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se vyžaduje identifikace držitele 

osobním identifikačním číslem, zpravidla přiděleným vydavatelem. Elektronické peníze 

představují takový platební prostředek, který uchovává peněžní hodnotu v elektronické 

podobě. Dalším důležitým krokem bylo zavedení institutu finančního arbitra (zákon  

č. 229/2002 Sb.) a kvůli globalizaci bankovního sektoru jsou pro české bankovnictví 

důležité i právní úpravy na úrovni EU. 

3.1. Vývoj v České spořitelně 

V České spořitelně jako první existovaly služby Sporotel Telebanking a Sporotel 

SMS, které byly nejstarší službou přímého bankovnictví v České republice. Sporotel od 

roku 1996 umožňoval obsluhovat účet po telefonu s možností těch nejjednodušších 

transakcí. Pro provedení transakce stačilo, když klient zavolal na určenou linku spořitelny 

či poslal SMS zprávu. Jednalo se o klasickou textovou zprávu složenou zpravidla  

z velkého množství zkratek, příkazů a hesel. Bez obsáhlého návodu se v podstatě klient 

nemohl obejít. Pro klienty to bylo dost nepohodlné, trávili dlouhé chvíle nad psaním 

„nekonečné“ textové zprávy s obavou, že se ve změti čísel a znaků ztratí. Ani tehdejší 

linka Telebankingu nebyla optimální. Zadávání příkazů se realizovalo pomocí hlasového 

automatu, který si vyžádal veškeré údaje nezbytné pro zadání transakce. Zadávání přes 

takový automat bylo zdlouhavé a těžkopádné. 

V roce 1997 byla firemním klientům České spořitelny nabídnuta služba 

Homebanking5 officeline od firmy A&&L soft, s. r. o. V srpnu 1999 následovalo zahájení 

provozu GSM bankingu pro firemní klientelu. Nejednalo se ovšem o klasický GSM 

banking, jak ho známe dnes, ale o službu fungující na bázi SMS zpráv. Služeb 

Homebankingu a GSM bankingu využívalo k 31. prosinci 1999 téměř 6 tis. klientů  

(v roce 1998 necelé 2 tis.), kteří za celý rok 1999 jejich prostřednictvím provedli  

2,5 mil. platebních příkazů. Mezitím Sporotel zaznamenal poměrně velký nárůst klientů  

                                                 
5  Obsluha firemního účtu z počítače klienta pomocí nainstalovaného bankovního programu. 
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(z 8 tis. na více než 111 tis. klientů), z čehož byl patrný zájem klientů o alternativní 

distribuční cesty (viz obrázek č. 3). Z toho důvodu se ČS přeorientovala na rozvoj přímého 

bankovnictví a začala ho považovat za dlouhodobou prioritu.  

Počet uživatelů přímého bankovnictví
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Obrázek 3: Graf počtu uživatelů přímého bankovnictví [zdroj: výroční zprávy ČS]. 

V roce 2000 se banka rozhodla investovat do rozvoje dalších nástrojů jako je 

Internetbanking a GSM banking (na bázi SIM Toolkit6). V té době se celý informační 

systém vyznačoval roztříštěností, vyžadoval vysoké nároky na údržbu i organizaci práce  

a představoval ekonomickou náročnost servisu a rozvoje. Transformace tak pro ČS 

znamenala rozsáhlé investice do informačních technologií s postupným cílem vytvořit 

nový integrovaný informační systém, což je předpoklad pro dynamický rozvoj služeb 

elektronického bankovnictví. V tomto roce také představenstvo ČS rozhodlo vybudovat 

pomocí projektu CIC Klientské centrum v Prostějově a vybudovat novou moderní 

infrastrukturu pro multikanálovou službu přímého bankovnictví. Ta měla za úkol nahradit 

již existující služby, které fungovaly bez integrujících prvků na různých platformách.  

Nová éra přímého bankovnictví v ČS přináší v květnu 2001 internetové bankovnictví 

na adrese http://online24.csas.cz. Pro klienty ČS se tím otevřel nový distribuční kanál. Tato 

aplikace ale nebyla dle mého názoru pro uživatele příliš příjemná. Vyznačovala se 

nepřehledností, těžkopádným ovládáním, nedostatečnou nápovědou a povinností  

téměř při každém kroku použít v té době drahý autentizační kalkulátor (cca 1000 Kč).  

                                                 
6 SIM (Subscriber Identity Module) Application Toolkit je technologie umožňující nahrávání  

a provozování aplikací v mobilním telefonu resp. na SIM kartě. V případě GSM bankovnictví umožňují 
aplikace dodané bankou jednoduchou správu účtu.  
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Rok 2001 se pro ČS stal v oblasti elektronického bankovnictví zlomovým. Banka 

přichází s novou službou telefonního bankovnictví s názvem „Servis 24“. Původní služba 

Sporotel s více než 100 tisíci klientů postupně přechází k Servisu 24 (S24). Ke konci roku 

2002 využívá službu Servis 24 Telebanking (S24 TB) přes 320 tisíc aktivovaných 

uživatelů, což byl nejvyšší počet uživatelů ze všech tuzemských bank. 

 

Obrázek 4: Graf vývoje přímého bankovnictví v České spořitelně [zdroj: vlastní konstrukce] . 

Projekt CIC, který již slavil předchozí úspěchy se službou S24 TB, dále rozšířil 

nabízené služby i distribuční cesty. Dalším kanálem přímého bankovnictví se stává Servis 

24 Internetbanking (S24 IB). Internetová veřejnost, která v této oblasti považovala ČS za 

outsidera, v listopadu 2002 mění názor. Důvodem byl vyšší uživatelský komfort, 

přehlednost, jednoduché intuitivní ovládání, nápověda a odstranění nutnosti použití 

autentizačního kalkulátoru pro přihlášení. Zároveň se Internetbanking integroval se 

Servisem 24, což znamená jeden kontrakt, jeden poplatek za službu, možnost přístupu 

k účtu libovolně přes oba kanály. Službu mohou okamžitě využívat všichni stávající klienti 

S24 TB bez nutnosti návštěvy pobočky. Za pouhé 2 měsíce existence si ji sjednalo na  

70 000 klientů. V podstatě hned po nasazení získává ocenění Finanční produkt roku 2002. 

 V roce 2004 management ČS rozhodl o 2 cílových platformách v oblasti přímého 

bankovnictví. První je MCI, tj. Multikanálová infrastruktura se službami Servis 24  

a Business 24 a druhou je homebanking MultiCash. V září 2006 byl Multicash, původně 
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určený pouze pro korporátní klientelu, nabídnut i firemním klientům pobočkové sítě. 

U služby S24, která vznikla v roce 2001, pokračoval dynamický rozvoj funkčností. 

Již v roce 2002 byla služba rozšířena na vybrané produkty dceřiných společností a klienty  

s běžným účtem. V roce 2003 se přidaly např. aktivní transakce na majetkových účtech  

a informace o sjednaném životním pojištění.  

Rok 2004 klientům přinesl: 

• obsluhu cizoměnových účtů,  

• provádění zahraničního platebního styku,  

• náhled na účty Stavební spořitelny ČS (SSČS),  

• další metodu zabezpečení S24 IB - klientský certifikát (elektronický podpis).  

V roce 2005: 

• byly významně posíleny bezpečnostní prvky služby S24, a to prostřednictvím 

autorizačních SMS kódů, grafické klávesnice a změny limitu transakcí,  

• možnost zobrazení penzijního připojištění,  

• integrace GSM bankingu do služby Servis 24 (S24 GSM),  

• anglická verze Internetbankingu,  

• nová služba přímého bankovnictví pro komerční klientelu – Business 24 (B24).  

Rok 2006 pro přímé bankovnictví v ČS znamenal: 

• povinné zabezpečení služby S24 IB prostřednictvím autorizačních SMS,  

• zavedení monitoringu změn čísla mobilního telefonu,  

• poskytování výpisů z účtů7 v elektronické podobě. 

Rok 2007 nabídl klientům: 

• novou službu SERVIS 24 - START (S24S)8,  

• modelování investičního portfolia s možností nakoupit či prodat investiční produkty,  

• vylepšení služeb S24 a B24 – např. sjednání úvěru, elektronická fakturace či služba 

databanking, tj. ovládání účtu klienta přímo z jeho účetního software. 

Mezi důležité novinky roku 2008 patří:  

• elektronická konfigurace Osobního účtu, 

• informace o platebních kartách a o stavu úvěrových účtů SSČS, 

                                                 
7 Takto vyhotovené výpisy můžou nahradit výpisy z účtu zasílané poštou.  
8 S24 –S je služba určená především pro klienty dceřiných společností ČS. 
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• nabídka předschválených úvěrů a kreditních karet,  

• přístup k informacím o kartových a vkladových účtech prostřednictvím S24 GSM, 

• automatická kontrola duplicitně zadávaných transakcí.9 

Tato rostoucí škála produktů, funkčností a služeb příznivě ovlivnila atraktivitu služby 

a tím i počet klientů Servisu 24 (viz graf č. 5).  

Vývoj počtu klientů služby Servis 24 (tis.)
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Obrázek 5: Graf počtu klientů služby Servis 24 (tis.) v letech 2001 – 2008 [zdroj ČS]. 

Důležitou roli pro přímé bankovnictví hrálo a stále hraje Klientské centrum  

v Prostějově (KCP). Rozsah jeho činností se neustále rozšiřuje a tím se stalo 

nepostradatelnou částí jak Servisu 24, tak i celé FSČS. Operátoři zajišťují všechny 

klientské linky a e-mailové schránky, viz příloha č. 3, obrázek 1. Zároveň poskytují 

podporu službám elektronického bankovnictví Servis 24 a Business 24.  

                                                 
9 Systém kontroluje shodné transakce zadané v ten samý den a následně na ni klienta upozorní. 
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4. Analýza elektronického bankovnictví 

Pojmem elektronické bankovnictví (vzdálené nebo také přímé bankovnictví  

= direkt banking, příp. EB) je označení pro elektronickou formu komunikace mezi 

bankami a jejich klienty, která umožňuje poskytovat bankovní služby bez jejich osobního 

kontaktu. 

Charakteristické rysy služeb elektronického bankovnictví: 

• Služby jsou poskytovány elektronickou formou (uzavřená či otevřená veřejná síť).  

• Na jedné straně je klient s určitým technickým vybavením a na druhé straně je buď 

přímo automatický systém banky, nebo pracovník, který přijatá data zpracovává. 

• Klient musí být jednoznačně identifikovatelný a jeho oprávnění vykonat požadovanou 

operaci musí být ověřeno určitým autorizačním mechanismem. (Šenkýřová, 1999) 

Mezi alternativní kanály řadíme především internet a telefon, přičemž mobilní 

telefony či různé organizéry směřují k téměř ekvivalentní úrovni služeb, jaké poskytuje 

internet. Peněžní automaty nejsou alternativními, ale pouze doplňkovými kanály. Sice přes 

ně lze realizovat vybrané on-line operace, ale primární jsou výběry hotovosti.  

4.1. Základní kanály přímého bankovnictví České spořitelny  

Již několik let platí, že distribuční síť České spořitelny netvoří jen klasické 

“kamenné“ pobočky. I když má banka nejhustší síť poboček ze všech bank působících na 

českém trhu, vybudovala za poslední roky další distribuční cesty (viz obrázek č. 6), které 

postupně nabývají na síle. Mezi ně především patří: 

• Internetbanking a homebanking 

• Telebanking 

• GSM banking 

Tak jako v ostatních bankách je i v České spořitelně hlavním důvodem k budování  

a využívání těchto alternativních distribučních sítí zvýšení výnosů ve formě nárůstu 

prodeje produktů. Vytváření nových distribučních cest ovšem není snadné, protože jsou  

s tímto krokem spojeny i nemalé startovní a provozní náklady. Navíc musí banka předvídat 

a s předstihem reagovat na nové požadavky klientů, na nové technologie, na změny  

v legislativě, na konkurenci. Pouze vytvořit alternativní distribuční kanály ale nestačí. Je 
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nutné také zabránit nežádoucí konkurenci mezi jednotlivými distribučními cestami  

a vytvořit nový koncept řízení jednotlivých distribučních sítí. Model řízení distribuce pak 

musí odpovídat podmínkám místního trhu a vnitřní situaci v bance. Neméně důležitým 

krokem při vytváření ADK je identifikace oblastí a služeb, které je možné z pobočkové sítě 

převést na jiné distribuční cesty (např. zpracování úvěrů, zasílání karet poštou, atd.).  

Česká spořitelna každý rok investuje do rozšíření funkčností a vylepšení 

elektronického bankovnictví i souvisejících systémů řádově stovky milionů Kč. Od  

roku 2000 překročila celková částka investic jednu miliardu korun. Díky tomu se  

v posledních letech přímé bankovnictví svými možnostmi přiblížilo klasické pobočce.  

 
Obrázek 6: Schéma elektronických distribučních kanálů ČS [zdroj ČS]. 

V současné době se dá za základní kámen elektronického bankovnictví v ČS 

považovat multikanálová služba Servis 24. Tuto službu pak doplňují Business 24  

a MultiCash. S elektronickým bankovnictvím jako takovým souvisí i používání  

tzv. samoobslužných zón nebo multifunkční bankomaty, které umožňují vzdálený přístup 

na účet v podobě zadávání např. jednorázových příkazů.  

Přehled služeb elektronického bankovnictví: 

• SERVIS 24 

o SERVIS 24 Telebanking 

o SERVIS 24 Internetbanking 

o SERVIS 24 GSM banking 

• BUSINESS 24 

• Homebanking MultiCash 

Služba Servis 24 dává klientům možnost aktivovat více kanálů přímého bankovnictví 
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najednou. Součtem všech aktivací získáme přehled o využívanosti jednotlivých kanálů. 

Srovnání oblíbenosti jednotlivých kanálů pro retailovou klientelu je znázorněno na grafu  

č. 7. Většina uživatelů služby si aktivuje a používá primárně Internetbanking. Hned za ním 

následuje kanál telefonního bankovnictví. Je zarážející, že GSM banking je ve srovnání 

s ostatními kanály výrazně v pozadí, přestože jsou v ČR mobilní telefony snadno dostupné 

a velmi oblíbené. To dokazují údaje z Českého statistického úřadu, kde již v roce 2004 

překročil počet účastníků mobilních sítí počet obyvatel České republiky (105,5 aktivních 

SIM karet na 100 obyvatel). Proto usuzuji, že GSM banking zřejmě na svůj čas teprve čeká 

a v současné době je považován za doplněk k Internetbankingu. Klienty je používán pouze 

pro mimořádné aktivní operace, které si zadává, protože je např. mimo jeho dosah. 

S24 IB

S24 TB

S24 GSM

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000
 

Obrázek 7: Graf počtu aktivovaných kanálů služby SEVIS 24 v prosinci 2008 [zdroj ČS]. 

Další neopomenutelnou oblastí alternativní distribuce jsou marketingové kampaně, 

které v posledních letech zaznamenaly výrazný rozvoj. Místo pasivního čekání na kontakt 

ze strany klienta, banka aktivně oslovuje stávajícího či potenciálního zákazníka s konkrétní 

nabídkou služby nebo produktu FSČS. Je to posun od mechanického zadávání 

jednoduchých příkazů k aktivnímu uzavírání obchodů, upomínání dlužníků, přijímání 

reklamací, sjednávání schůzek klientům na obchodních místech, k průzkumům a k dalšímu 

aktivnímu telemarketingu (outband volání). 

Call centrum ale není v ČS jediným distribučním kanálem, který klienty oslovuje. 

Používají se i tzv. direct maily10, e-maily či krátké textové zprávy (SMS), bankomaty ČS, 

                                                 
10 Direct mail je adresná nabídka formou dopisu. 
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webové stránky a v neposlední řadě se používá prodej přes kanály S24 GSM, S24 IB a S24 

TB. Právě přes telefonní bankovnictví se v ČS uskutečnilo 86 % všech on-line prodejů. 

Telefonní prodej se skládá z příchozích hovorů a telemarketingového týmu v KCP. Česká 

spořitelna, narozdíl od jiných bank, zavedla hned odpočátku prodej prostřednictvím 

příchozích hovorů. To znamená, že se prodej uskutečňuje ve chvíli, kdy klient volá sám 

například kvůli informacím. Z pohledu klienta takový hovor nevyvolává obavy, že mu volá 

cizí osoba a důvěryhodnost je v tomto případě klíčová. V roce 2008 se ze 3 milionů 

příchozích hovorů prodal produkt či služba cca 40 tisícům klientů. Ve stejném období 

prodal telemarketing 56 tisíc produktů. Internetbanking nebyl k těmto účelům do loňského 

roku využíván prakticky vůbec. Nyní již ale své zpoždění dohání a přes kanálu ČS 

poskytla úvěry občanům celkem za více než 1,2 mld. korun.  

47,79%

0,26%2,47%
6,69%

11,25%

7,77%

5,94%

17,84%

Pojištění

Kontokorent

Kreditní karta

SERVIS 24

Úvěry fyzickým osobám

Debetní karta

Osobní účet ČS

Hypotéky

 
Obrázek 8: Graf poměru produktů prodaných on-line [ČS – odbor firemní komunikace]. 

Původně byl prodej pomocí tzv. alternativních distribučních kanálů zaměřen na 

sjednávání příležitostí pro pobočky. Toto nabízení a sjednávání příležitostí ovšem nebylo 

příliš efektivní. Klientovi byl produkt vysvětlen nebo přímo prodán, ale pro smlouvu musel 

ještě na pobočku. Tato neefektivita a také rostoucí prodejní plány byly důvodem k tomu, 

aby se ČS zaměřila hlavně na tzv. end-to-end on-line prodeje, při němž zákazník nikam 

nemusí. Na grafu č. 8 je znázorněn poměr produktů, které si klienti v roce 2008 sjednali 

prostřednictvím alternativních distribučních kanálů. Z celkového počtu 109.159 produktů 

se nejčastěji (téměř v 50 %) prodávalo pojištění, následované kontokorentním úvěrem 

v objemu 72 milionu korun. 
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Mezi další distribuční kanály lze zařadit i tzv. samoobslužné zóny. To jsou 

“technická zařízení, zpravidla osobní počítače s dotykovou obrazovkou a tiskárnou, které 

slouží k zadávání bankovních operací a také jako zdroj informací.“ (Šenkýřová, 1999) 

Klient je obvykle identifikován pomocí platební karty nebo pomocí kombinace hesel. Další 

vývoj v této oblasti přístupu klienta ke svému účtu přes samoobslužnou zónu by mohl 

přinést identifikaci klienta pomocí některých biometrik (např. pomocí otisku prstu) pro 

zvýšení bezpečnosti. Přechod na tuto technologii by byl pro banku velice nákladný a není 

tedy vyloučeno, že tato technologie nebude vůbec využita. Nevýhodou samoobslužné zóny 

jsou její velké náklady na vybudování a vázanost na jedno místo. Klient tak musí dojít na 

určité místo stejně, jako by šel do banky. 

 ČS má celkem dvě samoobslužné zóny. Jsou umístěny v obchodních centrech 

v Praze a v Olomouci (viz příloha č. 2, obrázek 1). Je to prostor, bez zaměstanců banky  

i pokladen, ve kterém si klient vyřídí základní transakce, aniž by musel být vázán na 

otevírací dobu pobočky. V samoobslužné zóně je umístěn i tzv. multifunkční depozitní 

bankomat. Ten umožňuje, kromě standardních služeb (jako je dobíjení kreditu mobilních 

operátorů, platby složenek, ověřování zůstatku účtu) a kromě výběru hotovosti, peníze 

přijímat. Vkladový bankomat není v ČR až tak rozšířený, dále jej má pouze UniCredit 

Bank a banka HSBC11. K dispozici je též telefonní linka do KCP s přednostním vyřízením 

nebo terminál pro přístup do Internetbankingu a na vybrané finanční servery. Tyto zóny  

i depozitní bankomaty jsou poměrně nové, od července 2008, proto se na jejich provozu 

teprve ukáže, zda budou klienty využívány a zda se bude jejich počet rozrůstat. 

4.2. SERVIS 24 

Služba Servis 24 je na smluvním základě sjednávána fyzickým osobám starším 15ti 

let i právnickým osobám. Služba je vázána na vlastnictví účtu České spořitelny. Z pohledu 

klientské segmentace je služba určena soukromým osobám, podnikatelům a malým firmám 

s obratem do 30 milionů Kč.  

Tato služba přímého bankovnictví nabízí obsluhu účtu prostřednictvím standardního 

či mobilního telefonu, internetového prohlížeče a zabezpečených SMS zpráv. Klient si 

může volit mezi jednotlivými distribučními kanály na základě jedné smlouvy o Servisu 24, 

                                                 
11 Hongkong and Shanghai Banking Corporation. 
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která musí mít písemnou formu. Ta se dá uzavřít buď osobně na pobočce nebo 

prostřednictvím telefonního bankéře v KCP.  

89%; 11159080%; 108

6%; 79790

1%; 9769

2%; 19227

2%; 20274

S24 - pobočka S24 - kombinovaně S24 - KCP

S24 - konverze Sporotelu S24 - migrace původního GSM S24 Start - pobočka 
  

Obrázek 9: Graf způsobu uzavření smluv o S24, které existují k prosinci 2008 [zdroj ČS]. 

Graf č. 9 vyjadřuje jakým způsobem byly k prosinci 2008 uzavřeny již existující 

smlouvy ke službě S24. Téměř 90 % ze všech smluv bylo uzavíráno na obchodních 

místech ČS. Narozdíl od korespondenční nebo kombinované formy uzavření smluv je 

výhodou pobočky jednoduchost a rychlost uzavření. Není nutné nikam nic posílat a klient 

na smlouvu nečeká. Korespondenčně probíhá uzavření smlouvy tak, že se telefonnímu 

bankéři sdělí potřebné údaje. Bankéř následně odesílá smlouvu klientovi, který ji 

podepisuje a zasílá zpět. Bankéř pak kontroluje podpisový vzor a svým podpisem stvrzuje 

uzavření smlouvy, kterou opět klientovi zašle. Dle mého názoru i dle statistiky je to pro 

klienta zdlouhavé a klient tuto formu uzavření smlouvy volí jen v případě, že si z nějakých 

důvodů nemůže dojít na pobočku. 

Rámcový přehled operací poskytovaných prostřednictvím služby SERVIS 24: 

• provádění aktivních i pasivních12 bankovních operací na sporožirových, běžných, 

majetkových a vkladových účtech (vedených v Kč a vybraných cizích měnách),  

• získání informací o kartových, úvěrových, hypotečních účtech, účtech stavebního 

spoření a penzijního připojištění, 

• obsluha majetkových účtů Investiční společnosti ČS (ISČS), 

                                                 
12 Aktivní operace mají vliv na účet a jeho zůstatek, je to například jednorázový příkaz k úhradě, trvalý 
příkaz, zahraniční platební styk, mobilní platby. Pasivní operace naopak představují pouze pasivní náhled, 
který nemění stav na účtu. Je to např. zobrazení historie, zůstatku na účtech, údaje o produktech apod.  



Petra Malá: Analýza alternativních distribučních kanálů ve vybrané bance 

 

2009 18 

• získání všeobecných informací o produktech a službách Finanční skupiny ČS,  

• přímé sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěru anebo kontokorentním úvěru,  

• nepřímý prodej vybraných produktů ČS i produktů dceřiných společností FSČS. 

Pro klienty, kteří využívají produkty FSČS, avšak nemají v Bance vedený žádný 

běžný nebo sporožirový účet, je určena modifikovaná služba s názvem SERVIS 24 – 

START. Klienti mohou využívat identické kanály jako u klasického S24, ale ve 

zjednodušené podobě, jejíž rozsah funkčností je omezen. Hlavní výhodou služby je to, že 

klient za její zřízení a vedení neplatí žádné poplatky.  

Tak jako u ostatních bank je zřízení služby SERVIS 24 zdarma. Vedení služby je 

sice zpoplatněné, ale na druhou stranu může celkovou obsluhu bankovního účtu významně 

zlevnit. První nezanedbatelnou cenovou výhodou této multikanálové služby je, že na výši 

měsíčních poplatků nemá vliv počet distribučních kanálů, které klient ke svému účtu 

využívá. Další výhodou je, že se měsíční poplatek účtuje pouze jednou (z tzv. primárního 

účtu) bez ohledu na počet vlastněných sporožirových účtů jednoho klienta. Pokud má 

klient zároveň k účtu sjednánu službu přímého bankovnictví je mu poskytována sleva za 

vedení účtu. Mezi další položky v Sazebníku ČS, které se týkají Servisu 24, patří poplatky 

za účetní položky. Tyto poplatky jsou v ČS i jiných bankách, v porovnání se stejnými 

operacemi na pobočce, zanedbatelné, viz příloha č. 2, obrázek č. 2. Například jednorázový 

příkaz k úhradě zadaný pomocí S24 IB je o 43,- Kč levnější než „klasické podání“ příkazu 

na přepážce. Porovnáním těchto poplatků s ostatními českými bankami zjistíme, že se 

pohybují ve srovnatelných relacích. Klient musí počítat také s dalšími poplatky, které 

neúčtuje ČS. Jsou to tzv. komunikační poplatky (připojení k internetu, telefonní poplatky  

a poplatky za odchozí SMS).  

Klient si ovšem o dost víc připlatí, pokud by chtěl zavést u služby režim zvýšené 

bezpečnosti. Jedná se o klientský certifikát, který se za poplatek každý rok obnovuje  

a který je uložen na čipové kartě s platností 3 roky. Poplatek za tuto kartu a čtečku také 

není zanedbatelný. Dohromady vyjde pouze zavedení tohoto režimu na cca 1000,- Kč, 

proto je určitě dobré zvážit, zda nestačí standardní zabezpečení.  

4.2.1. Služba SERVIS 24 Telebanking  

Telefonní bankovnictví umožňuje klientovi komunikovat s bankou pomocí 
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telefonního přístroje (mobilního nebo z pevné linky s tónovou volbou). Je to 

nejrozšířenější způsob přímého bankovnictví a jeho základní výhodou je určitě jednoduchá 

dostupnost bez nutnosti zvláštního technického vybavení. Komunikace s bankou je 

zajištěna pomocí jednoduché automatické hlasové služby (IVR) s možností využití osobní 

obsluhy telefonním bankéřem. 

Každý uživatel, který zavolá na transakční linku ČS 844 111 144, je nejprve 

automaticky přepojen do hlavního stromu IVR „Jeho princip je založen na postupném 

vykonávání bankovní operace prostřednictvím tónové volby telefonního aparátu klienta, 

zatímco odpovědi jsou klientovi zasílány fónicky“ (Šenkýřová, 1999). Strom IVR je 

konstruován s ohledem na četnost jednotlivých transakcí, viz příloha č. 3, obrázek 2. 

Nejčastěji se tímto kanálem poskytují jednoduché operace např. zprávy o stavu účtu.  

Narozdíl od IVR je podstatou činnosti obsluhy telefonním bankéřem to, že klient 

slovně žádá operátora prostřednictvím telefonu o vykonání konkrétní bankovní operace, 

přičemž operátor identifikuje klienta a jeho právo provedení operace žádat. Kromě 

informací o zůstatku na účtech je ovšem klienty víc preferováno přepojení na „živého“ 

operátora, neboť anonymní služby v podobě IVR jsou v podstatě nahrazené kanálem 

internetového bankovnictví, navíc je zadávání všech požadavků poměrně pomalé  

a těžkopádné. Výhodou call centra je pro klienty slovní kontakt s obsluhou a tím  

i poměrně široká nabídka služeb včetně poskytování detailních informací, zodpovězení 

jakýchkoliv dotazů klienta, nabízení nových produktů. Další výhodou je nepřetržitý provoz 

a možnost obsluhy v cizím jazyce. Nevýhodou jsou poměrně vysoké finanční náklady na 

provoz v podobě lidské pracovní síly telefonních bankéřů. V neprospěch celého 

telefonického bankovnictví je třeba přičíst také obavu klientů z možnosti zneužití 

disponování s účtem prostřednictvím telefonu.  

V roce 2008 telefonní bankéři vyřídili téměř 2,9 milionu hovorů, pokud k tomu 

přičteme hovory vyřízené i automatickými systémy, dojdeme až na 5,3 milionů vyřízených 

hovorů (viz graf č. 10). Nárůst počtu hovorů ale není tak vysoký, což dokazuje zvyšující se 

zájem klientů o internetové bankovnictví. 
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Obrázek 10: Graf počtu hovorů KCP za roky 2001-2007 (v mil.) [zdroj ČS]. 

Komunikace telebankingu je zajištěna systémem hesel, jež zná pouze klient a banka. 

Hesla zpřístupní službu Servis 24 a zároveň ověří totožnost uživatele. Z toho plyne, že  

i když je na účtu 5 osob, každá z nich má svoje jedinečná přístupová hesla, které se 

vztahují k uživateli. Je pak lehce zjistitelné, který z disponentů na účtu provedl transakci. 

To platí i naopak, pokud má jeden uživatel 3 účty se S24, všechny se mu zobrazí pod 

jedním přihlášením. Při zřízení služby S24 majitel účtu získává bezpečnostní kód, který se 

používá pouze u vybraných operací. Následně je mu do vlastních rukou zasláno tzv. 

klientské číslo, které je pro všechny 3 kanály S24 stejné, a heslo pro telebanking. To klient 

nikdy nesděluje v celém tvaru13 z důvodu možného odposlechu. Používají se pouze tři 

náhodně vybrané pozice z  šestimístného čísla. Když dojde k vyzrazení těchto dvou hesel 

je celý systém telefonního bankovnictví poměrně lehce zneužitelný. Každý klient by si 

proto měl chránit svá hesla, případně si může nastavit nižší limit14 pro S24 TB. Zároveň 

jsou z bezpečnostních důvodů všechny hovory monitorovány, nahrávány a archivovány, 

proto je snadné dohledat podezřelé transakce.  

                                                 
13 Používají se pouze tři náhodně vybrané pozice z šestimístného čísla. 
14 Stadardní limit pro SERVIS 24 Telebanking je 50.000,- Kč a představuje maximální celkovou denní částku 

aktivních transakcí, které můžete jako uživatel zadat v rámci dané služby. 



Petra Malá: Analýza alternativních distribučních kanálů ve vybrané bance 

 

2009 21 

4.2.2. Služba SERVIS 24 Internetbanking 

Podstatou Internet Bankingu je vykonávání bankovních transakcí, které na jedné straně 

iniciuje klient a na druhé straně realizuje banka pomocí internetové sítě. Banka poskytuje 

přes internet speciální aplikace a klient musí být připojen na internet. Z pohledu banky je 

tento distribuční kanál elektronického bankovnictví preferován. I když jsou vstupní 

investice na vývoj aplikace vysoké, tak umožňuje obejít nákladný článek v podobě 

lidského faktoru. 
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Obrázek 11: Graf vývoje českých domácností vybavené počítačem a internetem [ zdroj ČSÚ]. 

Internetbanking nabízí nejširší škálu možných transakcí, které lze na účtu realizovat. 

K jeho vzniku zásadní měrou přispěl prudký rozvoj informačních technologií. Počítač se 

stal nepostradatelnou součástí našeho života, což dokazuje i vybavenost našich 

domácností. V roce 2008 vlastnilo v ČR počítač téměř 50 % domácností. Necelá polovina 

z nich měla i připojení k internetu, viz graf č. 11.  

Internetové bankovnictví v České spořitelně je součástí multikanálové služby Servis 

24 (S24 IB). Pro klienta je internetové bankovnictví velmi jednoduché. Stačí se přihlásit na 

internetové adrese www.servis24.cz a v podstatě hned je možné provádět operace s účtem. 

Klient si může vyzkoušet používání aplikace IB v DEMO verzi.  

S24 IB je pro většinu klientů uživatelsky nejkomfortnější formou elektronického 

bankovnictví. Není ale vhodný pro ty klienty, kteří potřebují přenášet velké objemy dat  

„z“ a „do“ svých účetních systémů. Takovým klientům ČS nabízí níže popsanou službu 
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internetového bankovnictví Business 24 nebo homebanking Multicash. Tyto služby nabízí 

možnost přenášet i velké objemy dat a jsou tedy vhodné pro větší firmy. 

15,9

18,9
19,7 20

18,9

1111,4

1142,2

1185,9

1164,3

1173,8

0

5

10

15

20

25

6-9 07 10-12 07 1-3 08 4-6 08 7-9 08

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

počet transakcí (v mil.) počet klientů (v tis.)
 

Obrázek 12: Graf vývoje Internetbankingu v ČS [zdroj: Meziroční zpráva ČS Q3 2008]. 

Z hlediska funkčnosti má ČS na českém trhnu nejširší elektronické bankovní služby, 

které neustále rozvíjí. Klienti zadávají prostřednictvím Internetbankingu až 60 % všech 

svých plateb. S24 IB využívalo ke konci roku téměř 1,2 milionu klientů, kteří souhrnně 

realizovali obraty ve výši cca 19 mil., viz graf č. 12. Díky tomu je služba velmi vytížená  

a zároveň vytváří nároky na stabilní systém s dostatečnou kapacitou tak, aby byl IB 

dostupný i při přihlášení velkého počtu uživatelů. Časté výpadky či přetížení služby nebyly 

v minulosti v ČS ničím výjimečným. V poslední době je ovšem spolehlivost aplikace, díky 

jejímu technickému rozvoji, významně vyšší a výpadky jsou ve větší míře způsobeny 

pouze inovací a nasazováním nových funkčností do systému.  

Pro první přihlášení (viz příloha č. 4, obrázek 1) je nutné, aby si klient na adrese S24 

IB zadal klientské číslo, které je pro všechny kanály stejné a bezpečnostní heslo pro 

Telebanking. Aplikace rozpozná, že se přihlašuje poprvé a vyžádá si navíc bezpečnostní 

kód. Následně je klient vyzván ke změně hesla. Tímto krokem se nastaví heslo pro 

Internetbanking. Všechny tři kanály S24 tak mají samostatné heslo. 

Aby klient mohl využívat službu SERVIS 24 Internetbanking, musí být vybaven 

počítačem připojeným na internet s nainstalovaným operačním systémem MS Windows  

a s prohlížečem Microsoft Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Pro jiné operační 

systémy a alternativní prohlížeče (příp. jiné verze) než výše vyjmenované ČS nezaručuje, 
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že aplikace bude zobrazena správně a všechny nabízené funkčnosti budou správně 

zpracovány. Služba tak sice není u tohoto softwaru garantována, její využití však není 

vyloučeno.  

Bezpečnost internetového bankovnictví je velmi diskutována a mediálně sledována. 

Bankovních transakce zadávané prostřednictvím Internetbankingu ČS je zabezpečována na 

více úrovních. Česká spořitelna nabízí svým klientům 3 úrovně - standardní, zvýšenou  

a vyšší. Standardní bezpečností se rozumí sada identifikačních údajů uživatele (klientské 

číslo a heslo) sloužících pro autentizaci uživatele v rámci služby. Tato identifikace ale 

umožňuje pouze pasivní přístup k účtu, tj. náhled na zůstatky, historii, produkty. Pokud 

chce klient zadávat aktivní transakce (do výše 200.000,- Kč), musí mít nastaveny zároveň  

i autorizační SMS, což je již považováno za zvýšenou úroveň zabezpečení.  

Nastavení i změna těchto SMS se ještě před rokem dala realizovat prostřednictvím 

S24, ale ČS reagovala na možnost ohrožení telefonního čísla nastaveného pro autorizační 

SMS a změnu umožňuje pouze na pobočce. Zároveň se při tomto nastavení či změně 

aktivuje časový zámek, tj. nové telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv začne platit až po 

uplynutí 24 hodin od zadání poslední změny, navíc je na původní telefonní číslo zaslána 

upozorňující SMS. Klient tak má čas zareagovat na snahu útočníka změnit „nastavený“ 

mobilní telefon. Je pravda, že není pro elektronické bankovnictví příliš uživatelsky 

příjemné, když klient musí na pobočku, ale reálná možnost ohrožení důvěry v tento kanál, 

rozhodla ve prospěch bezpečnosti na úkor komfortu.  

Vyšší zabezpečení znamená možnost klienta zřídit si ke službě klientský certifikát15 

(dříve také autentizační kalkulátor), který slouží pro autorizaci nadlimitních transakcí16. 

Klientský certifikát představuje maximální úroveň zabezpečení jak pro klienta, tak i pro 

banku, proto může klient provést aktivní transakci bez omezení. Česká spořitelna používá 

certifikát, který vydává společnost První Certifikační Autorita. Pro používání tohoto 

certifikátu je nutné nainstalovat si na svůj počítač čtečku čipových karet, na kterých je pak 

certifikát uložen. To je nepraktické pro klienty, kteří mají víc počítačů a tím pádem by u 

sebe museli nosit i čtečku. Její instalace není vždy pro klienta úplně snadná a podpora po 

telefonu je také obtížná. Po překonání nástrah instalace je ale použití certifikátu velmi 

                                                 
15 Je to soubor dat o uživateli uložený na čipové kartě, obsahuje osobní údaje o uživateli (jméno, příjmení, 

adresa, e-mail, apod.). Používá se pro přihlášení do Internetbankingu i pro autorizaci transakcí. 
16 Nadlimitní transakce jsou takové transakce, jejichž výše překročí denní limit pro SMS autorizaci. 
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pohodlné a jednoduché. Stačí do uvedené čtečky vložit čipovou kartu a zadat PIN.17 Klient 

získá maximální možnou bezpečnost s dostatečným šifrováním a IB pak nelze bez čipové 

karty použít a tudíž tak lehko zneužít. Základním klíčem k úspěchu Internetbankingu 

ovšem není ta nejvyšší bezpečnost, ale jednoduchost ovládání. To dokazují i údaje ČS, kdy 

se pro režim zvýšené bezpečnosti ve formě čipové karty se rozhodla pouhá 3 % uživatelů 

Internetbankingu.  

Mezi další prvky zabezpečení služby S24 IB dále můžeme zařadit:  

• Oznámení o změně telefonního čísla pro zasílání SMS a monitoring této změny.  

• Bezpečnostní kód –vždy se zadávají jen 4 náhodně vygenerované číslice. 

• Informace o posledním neúspěšném přihlášení v IB.  

• Zasílání potvrzení o provedení aktivních transakcí přes všechny kanály S24.  

• Možnost používání grafické klávesnice, která umožňuje bezpečnější zadání hesla.  

• Limit uživatelů je pro IB je nastaven na 0 Kč a každá transakce autorizována.  

• Limit účtu – volitený bezpečnostní prvek, kdy je možné omezit maximální denní 

částu transakcí na účtu. Nelze jej překonat ani použitím klientského certifikátu. 

• Limit pro připodepisování18 – nad tento limit musí být zadaná transakce schválena 

neboli připodepsána dalšími disponenty účtu. 

Komunikace mezi klientem a ČS během internetového spojení probíhá na základě 

zabezpečeného protokolu SSL19 (Secure Socket Layer), „což je protokol, který umožňuje 

bezpečný přenos hypertextových stránek a formulářů. Tento protokol vznikl jako 

nadstavba HTTP20. Zabezpečuje kryptování dat během jejich přenosu a také autentifikaci 

serveru a klienta“ (Šenkýřová, 1999). Tímto šifrováním je zajištěno, že posílaná data 

nemohou být zneužita nepovolanou osobou. Pro navázání šifrované komunikace je navíc 

použit certifikát serveru banky vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou, který zajistí, 

že klient skutečně komunikuje s bankou a ne se třetí stranou. 

S24 IB má velice rozsáhlý počet operací a poskytovaných produktů. Je to dané 

                                                 
17 PIN (personal identification number) - jedinečný identifikátor, pomocí kterého je možné identifikovat 

klienta např. platební karty, mobilní telefony, vstupní kódy apod. 
18 Limit pro připodepisování je maximální celková denní částka aktivních transakcí, které mohou uživatelé 

společně uskutečnit na všech účtech smlouvy bez nutnosti jejich autorizace dalším disponentem účtu. 
19 SSL (Secure Socket Layer) - protokol pro přenos soukromých dat přes internet vyvinutý firmou Netscape. 

Používá kryptografický systém založený na dvou klíčích – veřejném, kterým se zpráva pro příjemce 
zašifruje a soukromém, kterým si zprávu příjemce rozšifruje. Tento způsob šifrování se nazývá symetrický. 

20 HTTP (Hypetext Transport Protokol) – protokol pro přenos souborů  na internetu. 
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dlouhodobou a koncepční strategií multikanálové distribuce. Vzhledem ke kapacitě práce 

by nebylo efektivní vyjmenovávat všechny služby a operace, které se přes IB lze 

realizovat, přesto bych jich ráda několik zmínila. Kromě nejfrekventovanějších bankovních 

služeb to jsou i služby dceřiných společností. Namátkou to je modelování investičního 

portfolia ISČS, SEPA platby21, mobilní platby22, import dat z účetních systémů, 

elektronické výpisy, přehled hypoték, spotřebitelských úvěrů, kontokorentů, nastavení 

produktů a služeb k Osobnímu účtu ČS, změny podmínek smluv SSČS i Pojišťovny ČS.  

V tuto chvíli se portfolio nabízených služeb každoročně rozšiřuje pomocí projektu 

CIC, který je ročně rozložen v rámci obchodního vývoje do dvou verzí. Častější úpravy by 

sice přinesly možnost rychlejší reakce na požadavky trhu, ale zároveň taky nestabilitu 

systému. Rozšiřování, již tak širokých služeb S24 IB, určitě není pro ČS nemožné. 

Domnívám se, že by tato úprava uživateli nepřinesla tak velký mezní přínos a mohla by 

znamenat akorát zbytečnou investici. Velká část základních služeb banky i jejích dceřiných 

společností je již pokryta a je pravděpodobné, že by se klient v nabídce začal ztrácet. 

Protože klienti od IB očekávají spíš nekomplikované a intuitivní ovládání, rychlost zadání 

operace a 100 % propustnost zadaných příkazů, bylo by vhodnější zaměřit se na 

zdokonalení stávajících produktů a stabilitu stávajícího IB.  

4.2.3. Služba SERVIS 24 GSM banking   

GSM banking nabízí své služby vzdáleného bankovnictví pomocí komunikace 

mobilními telefony na bázi technologie SIM Toolkit. Spojení s bankou probíhá 

prostřednictvím šifrovaných SMS zpráv. ČS proto považuje GSM bankovnictví, i bez 

jakýchkoliv dalších certifikátů, za službu s režimem zvýšené bezpečnosti.  

SIM Toolkit je softwarové rozhraní neboli aplikace, která je nahrána v mobilním 

telefonu. „Po spuštění aplikace je vyžadováno zadání BPINu23. Klient samostatně listuje 

v menu aplikace a po vybrání správné položky, realizuje některou z uvedených služeb. Po 

zadání všech požadovaných údajů v menu vytvoří aplikace zašifrovanou zprávu, kterou 

                                                 
21 SEPA platby – jednotný standard pro bankovní platby v měně EUR v rámci Evropského Hospodářského 

Prostoru. Platby jsou na účet přímece připsány do tří dnů po dni přijetí příkazu bankou  
a umožňuji lepší identifikaci platby. 

22 Dobíjení předplacených karet (dobíjení TWIST karty, O2 karty) a realizace M-Plateb. 
23 BPIN (Banking Personal Identifical Number) si klient ve svém mobilu vytvoří pomocí BPUK = PUK 

(Personal unblocking key), který klient získá při aktivaci GSM bankingu od banky (v případě operátora  
T-Mobile) nebo při koupi SIM karty od mobilního operátora.  
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dokáže rozšifrovat pouze speciální software v bance. Následně je tato zašifrovaná zpráva 

automaticky odeslána na určené telefonní číslo banky. Zde je transakce přenesena do 

systému a banka odešle automaticky SMS zprávu o přijetí ke zpracování“ (Máče, 2006). 

GSM banking je napojen na architekturu MCI a patří tak pod službu Servis 24. 

Integrace se S24 může bance, v případě technologických úprav a inovací, přinést značnou 

úsporu provozních nákladů. ČS nabízí GSM banking pro klienty všech tuzemských 

operátorů. Pro využívání služby je ovšem potřeba mít: 

• mobilní telefon, podporující aplikace SIM Toolkit, 

• bankovní SIM kartu24 libovolného mobilního operátora v České republice, 

• zaregistrované GSM údaje25 na kterémkoliv obchodním místě ČS, 

• na SIM kartě nahranou a aktivovanou bankovní aplikaci.26  

Mobilní bankovnictví má veliký potenciál k rozvoji. Jak vyplývá z údajů Českého 

statistického úřadu (viz graf č. 13), mobilní telefon má v ČR 88 % populace starší 16ti let. 

Oproti roku 2004 to je nárůst o 19 %. Napříč tomu, je využívání GSM bankingu stále pod 

hranicí 10 %. V České spořitelně je to kolem 90 tisíc uživatelů. 
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Obrázek 13: Graf používání mobilních telefonů v ČR v letech 2004 - 2008 [zdroj ČSÚ]. 

 Na rozdíl od dalších kanálů přímého bankovnictví nabízí GSM banking menší škálu 

služeb a obsluha nemusí být pro některé klienty přehledná a srozumitelná. Použití S24 

                                                 
24 SIM karta je karta s čipem obsahující identifikační informace - operátor, telefonní číslo, služby, kredit atd. 

SIM karta je chráněna proti zneužití bezpečnostním kódem PIN.  
25 GSM údaj je telefonní číslo mobliního telefonu, výrobní číslo SIM karty a mobilní operátor.  
26 V případě T-Mobile se aplikace nahraje na pobočce ČS, u ostatních operátorů pak stačí obdržení tzv. 

aktivační SMS. Na základně aktivační SMS se uživateli zobrazí na displeji telefonu bankovní menu. 
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GSM např. ve středně velké organizaci pro komunikaci s bankou je velmi těžko 

představitelné. Naopak velkým kladem služby je bezpečnost transakcí i dostupnost.   

4.3. BUSINESS 24 

Služba Business 24 je poskytována zejména komerční a firemní klientele s velkými 

obraty. Základním předpokladem poskytnutí služby je vlastnictví firemního účtu, na který 

je služba navázána. Tato služba se vyznačuje velmi vysokou úrovní zabezpečení. Klient ji 

může aktivně využívat pouze s použitím tzv. klientského certifikátu uloženého na čipové 

kartě. Autorizuje jím všechny finanční transakce i administrativní operace. Nevýhodou je 

to, že klient u sebe musí mít vždy čtečku a uvedenou čipovou kartu, což nemusí být pro 

každého klienta vždy optimální.  

Základním kanálem pro obsluhu účtů je kanál Internetbanking, který je dostupný na 

internetových adresách www.business24.cz, www.b24.cz v českém a anglickém jazyce. 

Kanál Telebankingu využíván pouze pro podporu služby a jako doplňkový kanál pro 

vybrané administrativní operace. Firemní klienti jsou velmi často prostřednictvím IB 

napojeni na vlastní účetní program. Telefonní bankovnictví, které nedokáže přenášet větší 

množství dat, by tak bylo pro tuto klientelu zbytečné.  

Protože je služba součástí MCI, je charakter služby stejný jako u služby S24. B24 

tak má podobnou logiku uživatelského rozhraní internetové aplikace, základní operace  

i služby jsou v podstatě stejné. Zároveň je možné použít jeden certifikát jak pro S24 tak 

pro B24. Některá nastavení služby jsou ale rozšířená, například u B24 klient může nastavit 

si společné jednání disponentů pro pořizování aktivních finančních transakcí a společného 

jednání zmocněných osob pro administrativní operace. Toto rozšíření je výhodné např. pro 

firmy, které mají více společníků.  

4.4. MultiCash 

MultiCash (MC) je mezinárodní multibankovní systém, jehož prostřednictvím je 

možné obsluhovat účty klienta vedené v různých bankách nejen na území České republiky, 

ale i v zahraničí. Z toho vyplývá i možný rozsah jeho nasazení. Na jedné straně může být 

nasazen jako aplikace, která bude obsluhovat jediný běžný účet malé společnosti vedený  

u jedné banky v ČR a na straně druhé může být nasazen v rozsáhlé podnikové síti 
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nadnárodní korporace, která jím bude schopna obsluhovat své účty vedené v různých 

měnách u několika domácích i zahraničních bank.  

MultiCash prostřednictvím klientské aplikace umožňuje klientům obsluhu běžných 

účtů vedených v systému Symbols, Starbank a agendě sběrných účtů v režimu 

nepřetržitého provozu. MC je určen pro střední a velké firmy, korporace, veřejný  

a neziskový sektor i pro nadnárodní společnosti a skupinové klienty Erste. Produkt 

umožňuje obsluhovat účet pomocí počítače připojeného k internetu a softwaru, který je 

dodán bankou a který si klient nainstaluje na své pracovní stanice resp. servery.  

Tento produkt je výhodný pro ty klienty, kteří potřebují realizovat vysoký objem 

platebních příkazů (500 a víc), mají pod jedním IČ více subjektů (např. komunální sféra) 

nebo používají aplikaci MC pro obsluhu svých účtů u jiné banky. Doplňkově je pak určena 

pro klienty již zrušené služby Homebanking OfficeLine, kterým nevyhovují S24 a B24. 

MultiCash je multibankovní produkt, který nabízí v České republice celkem  

14 bank. Výhodou této služby je rozsáhlý modul dispozičních práv a možnost realizace 

platebního styku mimo ČR. Je dostupný v českém, anglickém i německém jazyce. Další 

výhodou je neomezený počet odesílaných platebních příkazů za den a kompatibilita  

a provázanost s účetním software (import/export). Nevýhodou je vysoká cena instalace, 

která se pohybuje v tisících, a nutnost používání počítače, kde je program nainstalován. 

4.5. Zhodnocení elektronických distribučních kanálů 

K současným trendům bankovnictví patří implementace alternativních distribučních 

kanálů. To přináší jisté výhody i nevýhody, které se v této kapitole se pokusím nastínit. 

Zároveň elektronické bankovnictví skýtá možná rizika, které se týkají jeho bezpečnosti. 

Hlavní výhodou multikanálových služeb České spořitelny je jejich dostupnost a široké 

funkční využití. Klient si může zvolit libovolný distribuční kanál bez jakýchkoliv dalších 

poplatků za jejich aktivaci a používání.  

Celkově je elektronické bankovnictví pro klienta velkým přínosem. Množství operací 

a služeb, které jsou zahrnuty v S24 a B24, je velmi široké. Hlavní výhody IB z pohledu 

klienta jsou znázorněny na grafu č. 14, kde na základě internetového výzkumu odpovídalo 

150 respondentů na otázku „Z jakého důvodu využíváte internetové bankovnictví?“ Až  

86 % dotazovaných odpovědělo, že je to pohodlí. Je to logické, bankovní operace se dají 
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provádět v klidu, ve svém osobním tempu, ve známém prostředí a bez toho, že je 

„obtěžuje“ jakýkoliv bankéř. Druhou nejčastější odpovědí byla úspora času. Klient nemusí 

cestovat do banky. Také přináší neomezený přístup k účtu, který není závislý na otevírací 

době pobočky. S časem souvisí i rychlost zadaného požadavku v IB. Např. S24 IB 

umožňuje předdefinovat příjemce pro často se opakující platby. Klient tak znovu nemusí 

příkazy vypisovat. 

Pro banky je elektronické bankovnictví podstatně levnější než klasické pobočky, 

proto tento způsob obsluhy zvýhodňují i pro klienty. Dostupnost určitě není problémem 

ČS. Na druhou stranu, i když má banka v současné době téměř 650 obchodních míst, nikdy 

nemůže být v každé vesnici, protože by to pro ni nebylo rentabilní. 

Obrázek 14: Graf internetového průzkumu - důvod využívání internetového bankovnictví, (Kresl, 2009). 

Silnou stránkou Servisu 24 je zázemí silné banky v rámci mezinárodní skupiny, 

know-how v oblasti ADK, široké portfolio nabízených služeb, silná rozvojová strategie 

podporovaná progresivním managementem. Další silnou stránku spatřuji v DEMO verzi, 

kde si klient může vyzkoušet aplikaci Internetbankingu i GSM bankingu, dále doplňující 

bezpečnostní prvky, jako je grafická klávesnice27, upozornění na vhodnost změny hesla a 

povinnost zadávat silnější heslo28 do IB, kontrola zadání duplicitních transakcí uživatelem, 

možnost nastavení uživatelských práv disponentů i propojení účtu s účetním systémem. 

Díky mnohonásobnému ocenění služby S24 IB se tento distribuční kanál dostal do 

povědomí trhu. Dále je to vyšší uživatelský komfort – kombinací využití služeb klient 

získává přehlednost, jednoduché a intuitivní ovládání, okamžitou podporu a širokou škálu 

poskytovaných produktů. Z pohledu klienta je důležitá i komplexnost služeb a možnost 

volby distribučního kanálu za jeden poplatek.  

Slabší stránkou přímého bankovnictví v ČS je paradoxně velikost banky, která 

zapříčiňuje určitou nepružnost při realizaci nových idejí a nápadů. Schvalovací procesy 

jsou příliš zdlouhavé. Nevýhodou je také malé povědomí o bankovnictví pro podniky a 

komerční klientelu nebo nekvalitní odhad výpadků služby při plánovaných odstávkách, ať 

už kvůli údržbě systému nebo nasazení nových funkčností. Tyto funkčnosti pak nejsou 

klientům dostatečně prezentovány. Ideální není ani příliš veliký vliv obchodních 

                                                 
27 Použití grafické klávesnice snižuje možnost zneužití bezpečnostích údajů prostřednictvím SPY programů, 

které, pokud napadenou počítač uživatele, dokáží odezírat hesla zadaná na klávesnici.  
28 Heslo musí obsahovat alespoň dvě čísla a alespoň dvě písmena (např. heslo1234). 
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zadavatelů nových funkčností, kteří požadují inovace bez znalosti celkové koncepce.  

V této části práce bych se ještě ráda zmínila o bezpečnosti služeb přímého 

bankovnictví. Všechny banky se soustředí na narušení svého systému, na šifrování  

a zabezpečování přenosu dat, ale tak trochu zapomněly na klienta samotného. Podle 

odborníků je současné době nejrizikovější oblastí bezpečnosti IB právě chování klienta.  

ČS byla již několikrát vystavena masivnímu pokusu o útok na účty klientů 

prostřednictvím tzv. phishingu29. Klienti obdrželi na e-mailové adresy zprávu, která 

obsahovala odkaz na údajné stránky aplikace S24 IB s výzvou, aby se na stránky přihlásili. 

Tělo e-mailu kopíruje grafický styl banky a zpravidla obsahuje odkaz na podvodnou 

webovou stránku banky (viz příloha č. 4, obrázek 2). Tato stránka, na kterou je klient 

přesměrován, je pouze identickou kopií služby a nepatří bance, nýbrž útočníkovi, kterému 

klient „svěří“ své klientské číslo, heslo a bezpečnostní kód.  

ČS začala, díky těmto útokům, klienty různými prostředky informovat o bezpečnosti 

ADK. Vydala zásady správného používání elektronického bankovnictví. Otázkou je, zda 

tyto kroky nešly udělat dřív. Na druhou stranu hned při prvních pokusech o zneužití IB, ČS 

zavedla povinnost autorizovat veškeré transakce pomocí SMS kódů. Proto phishing začal 

útočit na údaje a data, které by mohly být snadněji zneužity např. data z platebních karet, 

které lze použít při internetovém obchodování.  

                                                 
29 Phishing - je název pro kriminální aktivitu, která má za cíl krádež cizích bezpečnostních údajů nebo osobních 

informací zejména za účelem fi nančního zisku. 
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5. Závěr 

Zhodnotila jsem stávající přímé bankovnictví v České spořitelně, a. s. z pohledu 

klienta i banky. Zároveň jsem hledala důvody ke zřízení nových distribučních kanálů, jak 

se vyvíjely a jaký byl o ně zájem ze strany klientů.  

V první části jsem se zabývala charakteristikou banky, její historií i profilem. Dále 

jsem z pohledu elektronického bankovnictví přiblížila organizační strukturu  

a složky banky. Díky ADK se mění obchodní profil poboček banky. Tato obchodní místa 

se v ČS přeorientovala na poradenství, uzavírání složitějších produktů, na obchodní činnost 

s vyšší přidanou hodnotou.  

V další kapitole se věnuji vývoji alternativních distribučních kanálů. Chronologicky 

jsem seřadila vznik jednotlivých služeb přímého bankovnictví v České spořitelně a zároveň 

zhodnotila vývoj funkčností, počtu uživatelů a představila výhody i nevýhody. Z kapitoly 

je patrné, jak rychlý vývoj zaznamenala v České republice tato oblast za posledních deset 

let a jak je používání moderních technologií v bankovnictví na stále vyšší úrovni. Klienti 

už dávno nehodnotí pouze to, že Česká spořitelna nějaké přímé bankovnictví má, ale  

i obsah služeb alternativních distribučních kanálů. Zároveň se tímto podílejí na jeho dalším 

vývoji a jsou tak plnohodnotnými tvůrci tohoto odvětví. 

Hlavní kapitola je zaměřena na analýzu služeb České spořitelny, kdy je stěžejní část 

věnována nejrozšířenější multikanálové službě Servis 24. Nejprve jsou ale představeny 

aktuální formy vzdáleného bankovnictví v České spořitelně, kam jsem zařadila  

i marketingové kampaně. Dle mého názoru Česká spořitelna zvolila správnou strategii  

a klienty aktivně oslovuje i při příchozích hovorech. Na druhou stranu mohl být dřív a ve 

větší míře začleněn kanál Internetbankingu.  

Dále jsou rozebrány a mezi sebou porovnány jednotlivé kanály služby Servis 24.  

Z této analýzy vyplývá, že je klienty preferován kanál Internetbankingu, který je 

nejkomfortnější a zároveň má nejširší nabídku služeb. Další je kanál Telebanking  

a poslední nejméně používaný je GSM banking. Důvodem jsou jeho omezené možnosti  

a jeho nepřehlednost. Na druhou stranu zde vidím velký potenciál k jeho rozvoji.  

Všechny tyto produkty byly vytvořeny na základě marketingových analýz  

a příprav. Bylo by proto nanejvýš vhodné, aby tato „tradice“ zůstala zachována. Přes tlak 
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obchodních útvarů je ale při jejich dalším rozvoji nutné dodržet jednotnou koncepci  

a střídmost. Přespříliš velké množství funkčností není vždy pro klienta přínosem.  

V elektronickém bankovnictví shledávám výhody jak pro banku, tak pro klienta. 

Z pohledu banky se výrazně snížily transakční, personální i administrativní náklady, což 

vede k růstu produktivity a větší flexibilitě. Z pohledu klienta představují alternativní 

kanály v bankovnictví větší komfort i úsporu času a poplatků.  

Dále jsem se snažila najít silné a slabé stránky jednotlivých kanálů a služeb. Celkové 

hodnocení elektronického bankovnictví ČS by ale nebylo příliš objektivní. Klady  

a zápory služby jsou sice definovatelné, ale každý klient preferuje jinou vlastnost přímého 

bankovnictví.  

Poslední část je věnována bezpečnosti elektronického bankovnictví. Ta má velký vliv 

na důvěryhodnost celého systému. Je ovšem nutné optimálně vyvážit požadavky kladené 

na přímé bankovnictví. Nebylo by ale vhodné postavit kvalitu úrovně zabezpečení před 

uživatelskou přívětivost. Také bych doporučila víc klienta zapojit a informovat ho  

o bezpečnostních rizicích. Je v zájmu bank naučit uživatele bezpečnému používání 

alternativních distribučních kanálů. 

Podle údajů Českého statistického úřadu využívá služby IB 13 % jednotlivců starších 

16 let (25 % uživatelů internetu), v roce 2005 to bylo pouhých 5 % (Český statistický úřad, 

2009). Velkou měrou k tomuto výsledku přispěla i ČS, která má jednoznačně největší 

počet uživatelů přímého bankovnictví v ČR. 

Vzdělanost obyvatel i technický pokrok jdou neustále kupředu a záleží jen na bance, 

zda je schopná a ochotná se tomuto tempu přizpůsobit a udržet tak krok s moderní dobou  

a požadavky trhu. 
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Příloha č. 1 

Informace o společnosti 
Obchodní firma:  Česká spořitelna, a.s. 

Sídlo:  Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 

00 

Identifikační číslo:  45244782 

DIČ: CZ45244782 

Datum zápisu do obchodního rejstříku:  30. prosince 1991 

Datum poslední změny:  29. listopadu 2007 

Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:  15.200.000.000,- Kč 

Výše splaceného základního kapitálu.     15.200.000.000,- Kč 

Informační linka České spořitelny:  800 207 207  

Swift:  GIBA CZ PX 

Reuters:  SPOPsp.PR 

Kód banky pro účely platebního styku:  0800 

e-mail:  csas@csas.cz 

www stránky: www.csas.cz 

Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý 

Fitch  A F1 

Moody's  A1 Prime1 

Standard & Poor's  A A1 
Tabulka 1:Aktuální rating České spořitelny. 

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2008 podle mezinárodních standardů pro 

finanční výkaznictví neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 15,81 mld. Kč, což je 

meziroční nárůst o 30,2 %. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl  

z 23,8 % na 26,3 %. Ukazatel výnosnosti aktiv se zvýšil z 1,5 %. na 1,8 %.  
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Příloha č. 2 

Fotografie samoobslužné zóny 

 
Obrázek 1: Samoobslužná zóna České spořitelny v Olomouci [zdroj ČS]. 

Srovnání poplatků internetového bankovnictví s pobočkou 

 
Obrázek 2: Srovnání poplatků internetového bankovnictví [zdroj: ihned.cz].  
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Příloha č. 3 

Klientské linky KCP a struktura automatické hlasové služby 

 
Obrázek 1: Klientské linky call centra ČS [zdroj ČS]. 

 
Obrázek 2: Schéma struktury stromu IVR - Transakční linka ČS [zdroj: vlastní konstrukce]. 
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Příloha č. 4 

Aplikace internetového bankovnictví  a phishing 

 
Obrázek 1: Vstupní obrazovka do S24 IB [zdroj: www.servis24.cz, 2009]. 

 
Obrázek 2: Příklad phishingu [zdroj: www.ovsem.net, 2008]. 


