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1 Úvod 

 Internetové bankovnictví patří bezesporu mezi nejrychleji a nejvíce se rozvíjející 

oblastí na českém bankovním trhu. V 80. letech jsme si jen těžce dokázali představit, že si 

sedneme k počítači a během pár minut vyřídíme několik platebních příkazů, dobijeme kredit 

do mobilního telefonu nebo své peníze zainvestujeme. Od let 90. se však situace podstatně 

změnila, a začaly se objevovat první možnosti vzdálené komunikace v podobě telefonů. Nyní 

je téměř běžnou záležitostí vlastnit počítač či mobilní telefon, a proto se také elektronika 

dostala do popředí v komunikaci s bankami po celém světě. Internetové bankovnictví 

nalezneme v nabídce celé řady bank, stalo se nepostradatelnou službou pro většinu osob, ale 

také firem malého i většího rozsahu. 

Cílem této bakalářské práce bude analýza elektronického bankovnictví v ČR. 

Vzhledem k tomu, že se k využití elektronického bankovnictví využívá celá řada 

komunikačních kanálů, bude v bakalářské práci provedena pouze analýza nejvíce využívané 

elektronické formy – Internetu, a to u vybraných bank. K analýze budou použity metody 

vícekriteriálního rozhodování. 

Druhá kapitola bude obsahovat popis a vznik elektronického bankovnictví, včetně 

možných příčin rozmachu těchto komunikačních kanálů „nové generace“. 

V další části bakalářské práce budou charakterizovány jednotlivé formy 

elektronických komunikačních prostředků, se kterými se mohou klienti bank setkat. 

Čtvrtá kapitola, nebo-li praktická část, bude věnována on-line bankovnímu spojení 

uživatelů se svými účty prostřednictvím celosvětové sítě Internet. Ve vybraných bankovních 

institucích se zaměřím na analýzu jednotlivých aplikací, prostřednictvím kterých se majitelé 

svých účtů spojí ke svému kontu.  

Obsahem této kapitoly se stane také podrobný popis nabízených produktů – od základní 

charakteristiky, přes zabezpečení, až po poplatky za služby související s provozem 

internetového bankovnictví. 

V poslední kapitole přijde na řadu vyhodnocení dosažených údajů, které budou 

získány použitím zvolených srovnávacích a hodnotících metod, a dle získaných výsledků 

vybereme nejlepší(optimální) variantu. Srovnání zabezpečení, cen poskytovaných služeb  a 

vizuálních možností jednotlivých softwarů, budou stěžejní při vyhodnocování výsledků. 
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2 Charakteristika elektronického bankovnictví 

2.1 Pojem elektronické bankovnictví 

 Pojem elektronické bankovnictví, nebo-li přímé bankovnictví, je pojem, který se vžil 

jako označení pro elektronické formy komunikace mezi bankou a klientem.  

Elektronické bankovnictví nemůže mít žádnou přesně vymezenou definici. Jedná se o pojem, 

který se vyvíjí spolu s informační a komunikační technologií, která se mění prakticky každým 

dnem. 

Nejlépe vystihuje elektronické bankovnictví M. Přádka: „Přímé bankovnictví znamená, že 

klient může být díky elektronickým prostředkům komunikace se svými penězi v kontaktu 24 

hodin denně, 365 dnů v roce, ať je v zaměstnání, doma nebo uprostřed oceánu. Zkrátka 

odkudkoliv a kdykoliv,“ viz Přádka (2010, str. 1) 

Elektronické bankovnictví lze vyjádřit několika ekvivalenty, jako jsou e-banking, on-line 

banking, direct banking, přímé či vzdálené bankovnictví. Všechny tyto pojmy označují 

elektronickou formu komunikace mezi bankami a jejich klienty. Díky využití informačních či 

telekomunikačních technologií není nutné, aby klient pro vyřízení své žádosti docházel 

osobně na pobočku banky. Veškeré operace jsou prováděny „na dálku“ z pohodlí domova či 

kanceláře.  

 

2.2 Příčiny vzniku přímého bankovnictví 

 Před padesáti lety bylo nepředstavitelné, aby člověk vlastnil jeden (nebo více) 

mobilních telefonů, či osobní počítač. Lidé se museli při vyřizování důležitých věcí spoléhat 

jen na osobní kontakt nebo služby poskytované poštou. 

Banky byly po staletí omezeny při komunikaci s klientem na osobní styk zejména 

prostřednictvím svých poboček a zástupců. Po roce 1950 se díky obrovskému 

technologickému rozmachu tato situace radikálně změnila. Finanční instituce měly k dispozici 

velkou škálu komunikačních prostředků, které jsou dnes ve vyspělých ekonomikách 

používány téměř celou populací. Toto vedlo a stále také vede ke změně strategie bank, jak 

z vnějšího(klienti), tak vnitřního(management) pohledu. 

Jako management banky nás bude zřejmě zajímat dění týkající se našeho odvětví. To 

znamená sledování konkurence a s tím spojené inovace ve finančním sektoru.  

Hnacím motorem změn ve strategii komunikace bank by mělo být zejména: 
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� úspora nákladů, 

� zatraktivnění služeb pro klienty, 

� snižování nákladů na zaměstnance snižováním jejich počtu, 

� optimalizace obchodní sítě. 

Úspora nákladů je dána snížením variabilních nákladů na jednu transakci. Oproti tomu na 

straně druhé, stojí náklady na uskutečnění této investice. Banky totiž většinou nejsou schopny 

díky zavedení moderních komunikačních prostředků okamžitě ušetřit jiné fixní náklady, např. 

zavřít část svých poboček. Tato opatření mohou nastat až po delší době, pokud banka nechce 

riskovat ztrátu podstatné části své klientely. Úspora nákladů se tedy projeví až po určité době, 

pouze při vyšších objemech a jen u těch bank, které operují na velkých trzích nebo globálně. 

Zatraktivnění služeb pro klienty, nebo-li zvýšení nabízené škály komunikačních prostředků, je 

dalším hnacím motorem. Určitá část obyvatel vnímá rychlost služeb, kvalitu služeb a úsporu 

času jako důležitou hodnotu, kterou jim může přinést právě používání těchto moderních 

prostředků. Kolik obyvatel opravdu tyto inovace ocení je v jednotlivých zemích různá. 

Obvykle to závisí na vyspělosti dané ekonomiky, ale i na kulturních a sociálních tradicích a 

politických podmínkách. Například je známé, že využívání moderních komunikačních 

technologií ve Skandinávii je podstatně vyšší než ve zbytku Evropy, ač ekonomická úroveň 

jednotlivých zemí je srovnatelná. 

Snižování nákladů na zaměstnance snižováním jejich počtu je zcela logické, neboť zařazením 

přímého bankovnictví do škály nabízených produktů banky nepřímo nabádají své klienty 

používat tyto možnosti spojení se svým účtem, aniž by museli navštívit pobočky. 

V konečném důsledku toto ovlivňuje vytíženost personálu, který již není pro služby nabízené 

on-line zapotřebí, a celkový počet zaměstnanců v dané bance nabírá klesající tendenci. 

Pod optimalizací obchodních sítí si můžeme představit například výběr správné lokality pro 

umístění poboček, zefektivnění zprostředkovatelských služeb a s nimi související znalosti, 

dovednosti a vzdělání pracovníků především na pozicích, ve kterých jsou v přímém kontaktu 

se zákazníky. V poslední době můžeme pozorovat otevírání spíše menších pobočkových 

kanceláří ve velkých nákupních a zábavních centrech s větší koncentrací občanů a upouštění 

od bank, které se nachází ve vysokých a neosobních budovách. 

Přímá komunikace mezi bankou a klienty vyžaduje v mnoha ohledech jiný přístup a jinou 

filozofii než klasické bankovnictví, které se děje na pobočkách. Banky musí zvolit jiný 

přístup v komunikaci s jednotlivými skupinami zákazníků, zvolit také fungování svých 

pobočkových sítí a důležitou roli zde sehraje i marketing služeb. 
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Z tohoto důvodu jsou banky specializující se na přímé bankovnictví v mnoha případech 

zakládány mimo již fungující tradiční bankovní instituce(obslužné pulty v nákupních 

centrech), nebo také jako jejich dceřiné společnosti. Toto však sebou přináší i zvýšení 

nákladů, proto je důležité zvážit, jakou formou přímého bankovnictví vstoupí na trh(Internet, 

mobilní telefony). 

Jako klienty banky nás bude zajímat především: 

� ušetřený čas(nemusíme fyzicky navštívit banku, čekat ve frontě apod.), 

� ušetřené finance(např. nižší poplatky za operace než v bance na přepážce), 

� nepřetržitý pracovní provoz(„s bankou“ můžeme komunikovat dle vlastních potřeb), 

� nezávislost na místě („s bankou“ můžeme komunikovat odkudkoli), 

� přehled nejen o svém účtu, ale často i o dalších produktech banky viz [7]. 

Mezi největší příčiny vzniku elektronického bankovnictví patří především internacionalizace 

a globalizace. 

2.2.1  Internacionalizace   

Za posledních 30 let došlo k výraznému rozvoji světové ekonomiky. Růst pohybu 

zboží a služeb, peněž a kapitálu přes hranice se stal součástí každé vyspělé ekonomiky. 

Rozsah zahraničního platebního styku je ovlivňován celou řadou faktorů, např. růstem 

zahraničního obchodu, rozšiřováním neobchodních kontaktů firem a domácností. Zvyšování 

počtu poboček finančních institucí v zahraničí je výsledkem rostoucí konkurence mezi 

bankami, ale také růstem konkurence mezi pobočkami.  

Ve většině ekonomicky vyspělých zemích roste podíl aktiv zahraničních bank na celkových 

aktivech všech bank, roste objem cenných papírů nakupovaných zahraničními investory. 

Internacionalizace se na činnosti finančních institucí projevuje velmi nerovnoměrně. Rozdíly 

jsou především mezi malými a velkými bankami a také v jaké zemi má banka sídlo. 

Centrem světového bankovnictví je Británie – postavení Londýna je v tomto směru nesporné. 

V koncentrované formě však internacionalizaci prezentují především malé, otevřené a 

dynamické ekonomiky. Některé regiony např. v jihovýchodní Asii s řadou dobře kapitálově 

vybavených bank, efektivním systémem vypořádání, růstem pohybu kapitálu uvnitř regionu a 

rostoucím rozsahem produktů, které nabízejí, se stávají významnými finančními centry. 

Velice intenzivně probíhá internacionalizace finančních institucí a trhů v rámci EU. Zde se 

rozlišují při vytváření společného finančního trhu tři oblasti: bankovnictví, obchodování 

s cennými papíry a pohyb kapitálu. Vytvoření společného trhu EU pro finanční služby je 



 - 7 - 

přitom pochopitelně úzce spojeno s volným pohybem kapitálu a zboží i přechodem na 

společnou měnovou jednotku – euro viz [6]. 

2.2.2  Globalizace 

Globalizace se stala v posledním desetiletí velmi frekventovaným a závažným 

pojmem, neboť bývá považována za hlavní zdroj ekonomického růstu a strukturálních změn. 

Globalizace také zahrnuje mnohem více zemí a bezprostředně se dotýká – na rozdíl od 

internacionalizace – bez výjimky i těch relativně nejvíce uzavřených ekonomik. 

Růst konkurenceschopnosti domácího a mezinárodního prostředí je dalším důsledkem a 

souvisejícím faktorem globalizace. Snižování nákladů na komunikaci a zavádění 

odpovídajících informačních technologií jsou překonávány přirozené bariéry času a prostoru. 

Tím jsou odstraňovány hranice mezi dříve oddělenými národními trhy. Odstraňování všech 

bariér na trzích uvnitř zemí, mezi zeměmi, ale také odstraňování bariér mezi produkty dále 

posilují konkurenceschopnost ekonomického prostředí. 

Proces globalizace vede především k integraci světové ekonomiky, a to prostřednictvím 

zahraničního obchodu, peněžních a kapitálových toků, výměny technologií, informací a také 

pohybu lidí.  

Globalizace ve finančním sektoru přinesla pokrok v technologiích používaných ve finančních 

institucích. Tento pokrok ovlivnil jak konkurenční pozici jednotlivých firem, jejich schopnost 

soutěžit přímo na trhu kapitálu s ostatními firmami, tak vůbec jejich schopnost vykonávat 

efektivně funkci zprostředkovatele. Elektronizace bankovních služeb snížila v prvé řadě 

transakční náklady, ale také personální a administrativní náklady. Zároveň vedla k růstu 

produktivity a větší flexibilitě, umožnila rozsáhlou diverzifikaci produktů uvnitř jedné 

finanční instituce. Pokrok v technologiích také rozšířil geografické hranice, v nichž mohou 

finanční instituce poskytovat své služby. Tím se podstatně rozšířil prostor pro podnikání. 

Změny v technickém zázemí bankovnictví vedly k výrazným změnám v celé institucionální 

struktuře bankovního podnikání. V posledních letech se široce diskutuje o virtuální bankách 

jako o novém druhu bank. Virtuální bankou se rozumí jak banky orientované na použití 

telefonního či počítačového spojení s klientem, tak banky představované samoobslužnými 

pobočkami a multimediálními bankovními místy. 

V poslední době se prosazuje i pojetí banky zprostředkované počítačem, resp. Internetem. 

Jeho prostřednictvím klient „vstoupí“ do banky a pohybuje se na své obrazovce tak, jako by 

se reálně v bance nacházel. V případě potřeby komunikace s bankovním úředníkem má 
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možnost spojit se s ním i telefonicky. Další formou komunikace je i homebanking, založený 

právě na možnostech moderní počítačové a komunikační techniky.  

Systémů typu homebanking je ve světě i v České republice používána celá řada a v poslední 

době ho nabízí vybraným klientům převážná většina bank. Nedá se však předpokládat, že by 

mělo dojít k masovému rušení bankovních poboček. Existují zde totiž služby, které banky 

nemohou poskytovat bez osobního kontaktu s klientem. Dochází však k přesunu 

určitého druhu služeb poskytovaných na přepážkách a osobním stykem, kde je pozornost 

věnována vybraným službám a náročnějším klientům při správě majetku, poskytování úvěrů 

nebo při konzultacích ohledně investičních projektů viz [6]. 
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3 Formy elektronického bankovnictví 

 Jak bylo řečeno technologický vývoj a jeho tempo se neustále zvyšuje. Za jeden rok se 

objeví takový objem inovací, který odpovídá objemu od začátku novodobé historie lidstva. 

Tak jak postupuje tento vývoj v bankovním sektoru, rozšiřují se i bankám možnosti, jak 

komunikovat se svými klienty. 

Pro banky by mělo být  důležité využívání právě kombinace více komunikačních prostředků, 

a to vzhledem k jednotlivým klientským segmentům a k vhodnosti jednotlivých 

komunikačních prostředků pro jednotlivé typy operací, produktů, situací apod. 

Osobní návštěva klienta nepatří mezi elektronickou komunikaci s bankou a proto se ji již dále 

nebudeme věnovat. 

V grafu 3.1 jsou uvedeny jednotlivé komunikační kanály, se kterými se můžeme setkat. 

 

Graf 3.1 Možnosti komunikace klienta s bankou 

  

Zdroj: Přádka M., Kala J., Elektronické bankovnictví, r. 2000, str. 15 

 

3.1 Telefonní bankovnictví 

 Na přelomu šedesátých a osmdesátých let došlo k přelomu v mnoha oborech lidské 

činnosti. Snižování cen techniky umožňovalo jejich zavádění do jednotlivých odvětví a 

bankovní sektor nebyl výjimkou. 

Viditelnou změnou bylo zavedení bankomatů a prvních samoobslužných terminálů. Ukázalo 

se, že osobní kontakt s bankéřem není pro řadu klientů významný. 
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Telefonní bankovnictví je jedním z důležitých komunikačních kanálů, který se dočkal 

rozšíření a jehož prostřednictvím mají klienti přístup k zadávání bankovních operací, 

objednávání služeb či práci s účty. 

Telefon, ať již pevná linka nebo dnes také mobilní telefon je stále nejdostupnějším 

komunikačním médiem. Nalezení počítače připojeného k Internetu může být čas od času 

problém, mobilní telefon však člověk může nosit při sobě neustále. A pokrytí signálem 

mobilních operátorů v dnešní době není žádný problém. 

Telefonní bankovnictví(phonebanking) se historicky vyvíjelo a značných změn doznalo 

příchodem digitálních mobilních sítí. Proto se také telefonní bankovnictví rozděluje na 

klasické telefonní a na bankovnictví mobilní komunikace viz [7]. 

3.1.1 Klasické telefonní bankovnictví 

 Prostřednictvím telefonu lze realizovat téměř celou škálu běžných bankovních operací. 

Složitější bankovní operace typu hypoték však i nadále vyžadují osobní návštěvu klienta 

s pracovníkem banky. 

Operace prováděné pomocí pevné linky se dělí na pasivní a aktivní. U pasivních se jedná o 

sdělování veřejně dostupných údajů o bance, jejich produktech a také o chráněných 

informacích z bankovního informačního systému(zůstatek na účtu, příjmové a výdajové 

operace apod.). 

Pasivní operace jsou u většiny bank tzv. první fází. Jakmile je tato fáze zvládnutá přichází na 

řadu fáze druhá. Ta je technicky i bezpečnostně náročnější. 

Příklady pasivních operací: 

� zjištění zůstatku na účtu, 

� informace o produktech a službách banky, 

� úrokové sazby. 

Příklady aktivních operací: 

� příkaz k úhradě/k inkasu, 

� zahraniční platební styk, 

� založení, změna nebo zrušení termínovaného vkladu apod. 

Pokud se pohybujeme ve sféře telefonního bankovnictví, nesmíme opomenout fakt, že 

k telefonu je možné připojit fax, který se může snadno stát výstupním komunikačním 

kanálem. 

Do nedávné doby si klient představil pod pojmem telefonní bankovnictví živého telefonního 

bankéře či bankéřku, která vyřizuje v call-centru požadavky klientů. Dnes již tato situace není 
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tak jednoznačná. Většinu činností, které dříve vykonával člověk, může převzít počítač a živý 

telefonní bankéř řeší jen případné reklamace a vzniklé problémy. V dnešní době většina bank 

nabízí kombinaci těchto dvou typů komunikačních kanálů. Obvykle jednodušší operace 

vyřizuje automatický telefonní systém a složitější řeší telefonní bankéř. 

Pro kontakt s telefonním bankéřem není potřeba žádného speciálního vybavení, postačí 

jakýkoli telefon. V případě, že operátoři pracují nepřetržitě, je možné využívat služeb 

telefonního bankovnictví odkudkoli 24 hodin denně. 

Telefonní bankéř je schopen poskytnout veškeré informace o produktech banky, a po ověření, 

že hovoří s oprávněnou osobou, může provést jakoukoli operaci. Také může klientovi poradit 

v různých situacích a také působit jako obchodník, protože jako živý tvor, dokáže při 

rozhovoru s klientem prodávat bankovní produkty, což třeba počítač nedovede. 

Automatický telefonní systém pracuje na základě menu, po kterém se lze pohybovat 

prostřednictvím tlačítek telefonu. A zde někdy nastává menší problém, protože klient musí 

být alespoň trošku technicky zdatný, neboť počítač bude vždy reagovat přesně na příkazy, 

které uživatel zadá. V tomto okamžiku lze s velkým úspěchem kombinovat automatický 

telefonní systém s živým bankéřem, který je schopen vzniklý problém vyřešit. Stejně tak 

v případě, že uživatel neprovede žádnou z nabízených voleb, bude přepojen automaticky na 

telefonního bankéře. 

Hlavní výhodou automatického telefonního systému je jeho nákladová nenáročnost. 

Bezpečnost telefonního bankovnictví se dělí podle typů využívaných operací. Pro pasivní 

operace se často využívá osobního čísla klienta. Většinou se jedna o číslo účtu klienta a 

číselného hesla – PIN. Avšak riziko zneužití je zde poměrně velké. Proto se v praxi používá 

tzv. dvouúrovňový systém ochrany. Klient při vstupu zadává osobní číslo a heslo, pro 

provedení aktivní operace musí navíc zadat jednorázové heslo, které obdrží při podpisu 

smlouvy o využívání služeb telefonního bankovnictví. Obvykle obdrží celou sadu několika 

hesel, přičemž při každé aktivní operaci použije jedno, čímž danou operaci autorizuje. Jednou 

zadané heslo se stává bezcenným, neboť provedení jakékoli operace jeho dalším použitím již 

není možné. 

Pro zvýšení bezpečnosti si systémy telefonního bankovnictví po určité době vyžádají změnu 

číselného hesla – PIN pro vstup. Tuto operaci může provést klient kdykoli sám. V případě že 

je opakovaně zadáno špatné heslo, systém zcela zablokuje danému uživateli vstup. 

Některé banky mají stanoven limit pro převod peněžních prostředků prostřednictvím 

telefonního bankovnictví, např. pro jeden den, či týden. Tento limit však může klient sám ve 

smlouvě omezit, či úplně zrušit viz [7]. 
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3.1.2 Mobilní bankovnictví 

 Nástup mobilních telefonů znamenal v mnoha směrech revoluci, a ani bankovní sektor 

nebyl výjimkou. Mobilní telefon samozřejmě může sloužit pro komunikaci s telefonním 

bankéřem či automatickým telefonním systémem a to znamená, že prostředkem komunikace 

bude v této formě komunikace náš hlas. 

Avšak mobilní telefony dnes slouží nejen pro hlasový přenos informací, ale také 

prostřednictví nich zasíláme a přijímáme krátké textové zprávy, tzv. SMS, které mají max. 

160 znaků. Některé vybrané typy mobilních telefonů podporují technologii GSM SIM Toolkit 

jako nejpohodlnější a všeobecně dostupný způsob komunikace klienta s bankou. 

Důležitým pojmem z této oblasti je SIM karta(Subscriber Identity Module), která aktivuje 

mobilní telefon a umožní využívat všech služeb síti mobilních telefonů. SIM karta obsahuje 

všechny potřebné údaje o zákazníkovi, včetně přiděleného telefonního čísla. Obdržíme ji ve 

chvíli, kdy se staneme zákazníkem operátora sítě mobilních telefonů. SIM karta má 

v současné době velikost malé karty o rozměrech 1 x 2 cm. 

Spolu se SIM kartou budou předána také čísla PIN a PUK(Personal Unblocking Key), která 

zabraňují zneužití SIM karty cizími osobami. 

Komunikace s bankou prostřednictvím SMS má překvapivě široké využití. V základní 

variantě se jedná o provádění pasivních operací, jako jsou např.: informace o stavu peněz na 

účtu, informace o aktuálních úrokových sazbách. Je však možné, aby si klient prostřednictvím 

těchto krátkých zpráv podal např. příkaz k úhradě, či provedl jinou bankovní aktivní operaci. 

Informační služby, které může poskytnou banka prostřednictví této formy se dělí na: 

� automatické – SMS zpráva je zaslána ihned po provedení určité operace, 

� na vyžádání – klient zašle bance formátovanou SMS zprávu, ta ji zpracuje a 

klientovi SMS zprávou na jeho požadavek odpoví. 

Při používání SMS zpráv však klient musí znát všechny potřebné zkratky a čísla, které jsou 

nezbytné pro odeslání těchto zpráv a následné identifikace bankou. Tyto zkratky umožňují 

rozšifrovat požadavek klienta a odpovídají na něj během krátké doby. 

Proto je tato forma komunikace pro některé klienty limitující a komunikace s bankou se pro 

některé stává nepříjemná. 

Naproti tomu GSM SIM Toolkit patří mezi přívětivější formy komunikace. Jedná se o 

softwarové rozhraní, které umožňuje libovolně obměňovat menu mobilního telefonu. 

Operátoři podporující tuto technologii tak mohou využívat SIM Toolkit pro personalizaci 

menu mobilních telefonů, tzn., že v menu se tak budou uživatelům objevovat pouze ty funkce, 
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které mají aktivované. Službu GSM SIM Toolkit lze využít pouze z mobilních telefonů 

podporujících danou technologii. 

Historie mobilního bankovnictví na území ČR spadá do roku 1998, kdy společnost 

RadioMobil, provozující síť mobilních telefonů Paegas, a Expandia Banka - peněžní ústav, 

specializující se na služby přímého bankovnictví, jako první tuto aplikaci úspěšně zavedly do 

komerčního provozu. 

Základem je správný telefon. V dnešní době podporuje službu GSM SIM toolkit drtivá 

většina prodávaných mobilních telefonů. 

Pro používání bankovních služeb prostřednictvím GSM SIM Toolkit potřebujeme: 

� využívat služeb operátora, který ve své síti tento standard podporuje, 

� být klientem banky nabízející ovládání účtu pomocí GSM SIM Toolkit, 

� mobilní telefon podporující tuto službu, 

� SIM kartu pro bankovní služby. 

Pro přístup k bankovním službám potřebujete znát BPUK(PUK pro bankovní aplikaci), 

pomocí něhož si vytvoříme BPIN(PIN pro bankovní aplikace). BPIN používáme při každém 

přístupu k chráněným položkám a BPUK nám sdělí banka při aktivaci bankovní aplikace. 

Většinou při zadání třech špatných PIN bude přístup k bankovní aplikaci zablokován. Pro 

odblokování je třeba znát BPUK. 

Další využití technologie GSM SIM Toolkit je také oblast mimobankovní. Operátoři 

mobilních sítí jejím prostřednictvím nabízejí přístup k různorodým informačním službám. 

Nejnovější technologie, která se dostává do povědomí veřejnosti, je WAP(Wireless 

Application Protocol). Jednoduše se dá tato technologie přirovnat k webovým stránkám. Jde 

totiž o jakousi bránu k nejrůznějším službám, jež připravuje operátor mobilní sítě nebo jiná 

firma. Na rozdíl od webových stránek, které se zobrazují na monitoru počítače, však WAP 

počítá s výstupem na malém displeji mobilních telefonů. 

Zákazníci mobilní sítě, jejíž operátor podporuje službu WAP mohou prohlížet zpravodajské 

servery, ovládat svůj e-mailový účet, nakupovat, sledovat dění na burzách přímo ve svém 

mobilním telefonu. Podmínkou je samozřejmě, že užíváte mobilní telefon, který tuto službu 

podporuje. 

Jako první se tato technologie představila v březnu roku 2000. Ve své nabídce ji měla 

Expandia Banka (eBanka). Co se týče bezpečnosti systémů, tato otázka záleží především na 

bankách, poskytujících vybranou službu. Nejčastější formou bývá tzv. elektronický klíč viz 

[7]. 
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3.2 Počítačové bankovnictví 

 Fyzické osoby využívají  přímý kontakt s bankou jen párkrát za měsíc. Oproti tomu 

podnikatelé či firmy potřebují být v kontaktu se svými bankovními institucemi téměř každý 

den. Z této situace vyplývají pro klienty bank dvě možnosti. Buď budou navštěvovat banky 

osobně vždy při potřebě, a to je někdy téměř nemožné, nebo budou s bankou ve spojení 

přímo, a to pomocí svého počítače.  

V ČR se tato možnost komunikace s bankou rozšířila až začátkem devadesátých let, kdy 

začaly banky nabízet různé možnosti komunikace zejména firmám pod souhrnným názvem 

Homebanking. 

Podle  Eurostatu má v ČR počítač jen 60 % domácností, což nás společně s Lotyšskem řadí na 

6. nejhorší místo v rámci EU. Čeští statistici jsou ještě skeptičtější. Podle nich má počítač jen 

54 % domácností. Nejhůře jsou na tom obyvatele Ústeckého, Libereckého a Olomouckého 

kraje, kde má PC méně než 41 % domácností. Nejlépe je na tom Praha, kde je více jak 51 % 

viz [23]. 

 Graf 3.2 Domácnosti s počítačem podle jeho typu 

 

 

 

 

Zdroj: www.denik.cz 

Graf 3.3 Počet počítačů s připojením k Internetu na 100 žáků ve školách v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.denik.cz 
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3.2.1 Homebanking 

Homebanking, často také nazývaný PC bankovnictví, je způsob komunikace klienta 

s bankou prostřednictvím osobního počítače klienta, vybaveného speciálním softwarem 

dodávaným bankou. Komunikace probíhá za pomoci klasických komutovaných telefonních 

linek(tzn. využitím klasického modemu) nebo datových sítí(např. Internet). Protože je tato 

komunikace obousměrná, tedy data se mohou přenášet jak směrem od klienta k bance, tak od 

banky ke klientovi, je takto umožněno dosáhnout časových a finančních úspor. 

Homebanking je na trhu nejstarší službou nabízející aktivní prvky přímého bankovnictví 

pomocí osobního počítače napojeného na bankovní systém. Klient může zadávat 24 hodin 

denně příkazy k úhradě, k inkasu a řadu dalších. Zadáváním velkého počtu platebních příkazů 

nebo plateb právě papírovým způsobem donutilo většinu bank v průběhu času rozšířit své 

služby i o homebanking a dát tak klientům další alternativní možnost, jak být ve spojení se 

svým účtem. 

Připojení k bance nemusí nutně probíhat přes Internet, stačí speciální bankou vyhrazené 

telefonní číslo, a při zadávání příkazů není potřeba být „online“. Transakce je možné 

provádět(odesílat bance) průběžně dle potřeby. Přenos dat probíhá na základě smlouvy mezi 

bankou a klientem, která by měla obsahovat technické podmínky a podrobný návod, jak se 

systémem homebankingu pracovat. Většina bank má vytvořenou tzv. uživatelskou příručku, 

která podrobně popisuje činnosti klienta. 

Homebanking umožňuje získávat informace od banky, jako je např. dokonalý přehled              

o historii účtu(pasivní operace), ale i aktivně provádět platební, depozitní i úvěrové operace. 

Umožňuje také klientům provádět především bezhotovostní převod peněžních 

prostředků(platby) a získat základní informace o zůstatku na svém účtu a obratu na něm. 

Jednou z nevýhod používání homebankingu může být náročnost na používání daného 

systému. 

Jedná se o nainstalování softwaru přímo do uživatelova PC a samozřejmě zaučení pro práci 

s tímto systémem. Naopak pozitivní na homebankingu je jeho krátká součinnost s bankovní 

institucí, která obvykle nepřesáhne několik sekund. 

Homebanking nabízí jeden z nejlepších systémů zabezpečení ze všech forem elektronického 

bankovnictví, protože přihlášení probíhá pomocí hesla uživatele a autorizačního certifikátu 

(po několika neautorizovaných pokusech o spojení s bankou by došlo k zablokování klienta). 

Veškerá komunikace mezi klientem a bankou probíhá přes šifrovaný kanál a zasílaná data 

jsou navíc digitálně podepisována(způsob se u jednotlivých bank liší). 
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V současnosti jsou uživateli homebankingu většinou středně velké firmy. Většinou je ale 

homebankingový systém nahrazován internetovým bankovnictvím. Mnohdy se ale rozdíly 

mezi homebankingem a internetovým bankovnictvím hledají velmi těžce a je složité je od 

sebe oddělit viz [7]. 

3.2.2 Internetové bankovnictví 

Internet jako celosvětová počítačová síť, která spojuje miliony lidí po celém světě, 

doslova svádí k jeho využití pro elektronickou komunikace mezi klientem a bankou. Větší 

pohodlí, než usednout za počítač na jakémkoli místě a provádět operace se svým účtem, si 

snad už ani člověk nedokáže představit. 

Internet se stal jedním z nejlevnějším komunikačním prostředků. Transakce provedená jeho 

prostřednictvím je několikanásobně levnější, než transakce provedena pomocí telefonu či 

klasickým způsobem na pobočce. 

Operace s účtem je možno provádět pouze online, přes Internet. V případě internetového 

bankovnictví není potřeba instalovat ani jinak nahrávat speciální bankovní aplikace, klient 

potřebuje jen běžný internetový prohlížeč. 

Banky klienty v některých případech téměř nutí k využívání internetového bankovnictví, 

resp. některého z nabízených forem přímého bankovnictví. Rozdíly mezi cenami poplatků za 

transakce provedené na přepážce banky a přes např. internetové bankovnictví jsou významné 

a při častějším operování s účtem mohou finance z účtů díky vysokým poplatkům ubývat 

rychlým tempem. 

Internetové bankovnictví lze rozdělit na neplnohodnotné a plnohodnotné. Neplnohodnotný 

způsob internetového bankovnictví znamená, že klient si musí na svůj počítač nainstalovat 

potřebný software od banky, a tak se tento druh blíží spíše homebankingu. Tento druh 

elektronického bankovnictví je možný jen z jednoho určitého počítače. 

Plnohodnotné internetové bankovnictví(které celosvětově používá naprostá většina bank) není 

vázáno na určitý počítač. Banka i klient ale potřebují nějaký jiný bezpečnostní prostředek 

schopný zajistit vzájemnou autentizaci. Ta většinou probíhá pomocí vygenerovaných kódů. 

O internetovém bankovnictví by se dalo říct, že nabízí nejširší škálu možných transakcí, které 

můžeme s účtem v bance vzdáleně provést. Navíc rozmach internetu v posledních letech 

ohromil celou společnost. S tím, jak se domácnosti vybavují počítači, roste i počet klientů, 

které k internetové obsluze svých účtů již banky přesvědčily viz [7]. 
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3.2.2.1 Vznik a vývoj Internetu 

Internet je globální počítačová síť, která má na stovky milionů uživatelů a která 

poskytuje různé služby, zejména přístup k hypertextovým dokumentům(World Wide Web), 

elektronickou poštu(e-mail), audiovizuální přenos, přenos datových souborů, programů apod. 

Internet je volně organizovaná mezinárodní spolupráce propojených autonomních sítí 

umožňující komunikace připojených počítačů díky dobrovolnému přijetí a dodržování 

standardních protokolů a procedur(Internet Standards). Internet nikdo nevlastní ani neřídí. 

O rozvoj dbá několik organizací: Internet Society, Internet Engineering Steering Group, 

Internet Engineering Task Force a další. 

Významným zdrojem je právě Internet Society, což je nevládní mezinárodní organizace 

založena na kolektivním a individuálním členství(150 organizací a 6000 členů). Je zaměřena 

na standardizaci, vzdělávání a politické aspekty rozvoje a využívání Internetu.  

Internet se zrodil jako nepředvídaný výsledek projektu ARPANET. Cílem tohoto projektu, 

který byl vyprovokován sovětskými úspěchy v kosmu a při vývoji nukleárních zbraní, bylo 

vytvořit elektronickou komunikační síť, jež by neměla žádný centrální řídící člen a byla by 

zcela decentralizovaná, takže v případě nukleárního útoku by nemohla být zcela vyřazena 

z provozu. Koncepci takového komunikačního systému navrhl již v roce 1962 Paul Baran, 

pracovník Rand Corporation. 

ARPA(Advanced Research Project Agency) jako agentura financovaná Pentagonem tento 

projekt zahájila v roce 1969, kdy byly propojeny čtyři počítače – dva počítače University of 

California a po jednom počítači Standofrd Research Institute a University of Utah. V roce 

1971 spojoval ARPANET patnáct počítačů, o rok později čtyřicet. O 12 let později spolu bylo 

spojeno více než dvě stovky počítačů resortu obrany, školství, výzkumných institucí apod. 

V roce 1982 byl přijat standardní protokol TCP/IP, který umožni komunikaci počítačů bez 

ohledu na jejich operační systém. Vznik slova Internet, jako označení pro tuto mezinárodní 

síť, se datuje do první poloviny 80. let. 

Vojenská část byla v roce 1983 oddělena a ARPANET zanikl v roce 1990. Koncem 80. let 

obhospodařovala síť vládní agentura s názvem National Science Foudation – instituce 

odpovědná za financování vědeckých projektů v USA. Do počátku 90. let byla proto tato síť 

doménou amerických univerzit a vědeckých institucí a teprve o několik let později začala být 

využívána komerčně. 

Síť propojených hypertextových dokumentů(WWW) byla „vynalezena“ Timem Berens-Lee 

koncem roku 1990 v CERN(Evropská laboratoř atomových částic, Ženeva). Berens-Lee 

definoval internetovou adresu(URL), hypertextový přenosový protokol(HTTP) a 
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programovací jazyk(HTML). Nyní je Berns-Lee ředitelem mezinárodní organizace WEC, 

která se věnuje rozvoji Webu a stal se vědeckým pracovníkem v Laboratoři počítačových věd 

(Laboratory for Computer Science). 

V roce 1991 byla v Kalifornii založena služba CYX, která svým členům nabízela výměnu 

komerčních informací mezi firmami. Rozvoj internetu, který začal v roce 1995, byl zahájen 

vývojem nových prohlížečů, ke kterému přispěly zejména firmy Netscape a Microsoft a 

vyhledávací služby(Yahoo). 

Základními články Internetu jsou: 

� síť, která se skládá z přenosových linek, počítačů a programů, umožňující přenos 

různých typů elektronických informací, 

� server – počítač v síti, který odesílá soubory nebo spouští aplikace pro jiné počítače 

v síti, 

� klient – software, umožňující připojení k serveru a správu získaných informací viz [8]. 

3.2.2.2 Internet na území České republiky 

 I když se Internet ve světě rozvíjel již v 60. letech, je zcela zřejmé, že na našem území 

se nauvažovalo o propojení počítačových sítí s vnějším světem. Po roce 1989 se podmínky 

změnily a nastal další problém související se špatným stavem telekomunikační infrastruktury. 

Přesto se první „nadšenci“ připojili prostřednictvím veřejných telefonních linek k amatérské 

síti s minimálními nároky na její technický stav na počátku roku 1990. V tomtéž roce se 

dnešní Výpočetní centrum ČVUT Praha připojilo přes uzel v Linci k evropské vědecké síti 

EARN(European Academic and Research Network) a stalo se jejím národním uzlem pro 

Československo. Přenášely se pouze soubory a tento přenos byl velmi pomalý. 

Formální připojení ČR k Internetu se uskutečnilo 13. 2. 1992. V červnu 1992 pak uvolnilo 

ministerstvo školství 20 miliónů korun na vybudování páteřní sítě spojující univerzitní města. 

Tento projekt nazývaný FESNET se brzy rozdělit na český CESNET a slovenský SANET. I 

když byl CESNET vybudován jako akademická síť, brzy začal své služby poskytovat také 

dalším nevýdělečným organizacím a zanedlouho se stal komerčním poskytovatelem připojení  

k Internetu. Dnes sdružení CESNET provozuje síť pod názvem TEN-155 CZ, která je sítí pro 

podporu vědy a výzkumu v ČR, podporovaná z prostředků rady vlády pro vědu a výzkum. 

Vedle této sítě existuje celá řada komerčních sítí, jejich počet a služby se neustále 

přizpůsobují aktuálním požadavkům trhu viz [8].  
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V době vzniku první sítě snad nikdo netušil, že se Internet stane jednou z nejrychleji se 

rozvíjejících technologií. Dnes jej můžeme pokládat za stejně samozřejmý jako fax nebo 

telefon. V souvislosti s nástupem Internetu se začaly rozvíjet nové přístupy k trhu a 

k zákazníkům, a také nové formy obchodování. 

Metod připojení k Internetu existuje celá řada, mezi nejznámější patří: 

� telefonní linka – nejméně náročné připojení, jednoduché a relativně levné, pro tento 

způsob připojení je nezbytné moden a účet u některého z poskytovatelů telefonního 

připojení v ČR. Připojení však bývá nespolehlivé a vytáčení pomalé, 

� ISDN – digitální linka, má k dispozici dva komunikační kanály a servisní kanál. 

Připojení bývá spolehlivé a vytáčení rychlé, 

� ADSL – digitální technologie nabízející různé rychlosti připojení k Internetu. Rychlost 

odcházejících dat je vyšší než rychlost přicházejících dat k uživateli, 

� pevná linka – před několika lety patřila k nejpoužívanějším připojením k Internetu, ale 

dnes se setkáváme spíše s digitálním připojením, nevýhodou je i vyšší cena, 

� kabely v sítích kabelové televize – velmi zajímavá alternativa trvalého připojení bez 

placení tarifních poplatků s vysokou rychlostí, avšak nevýhodou může být jistá 

monopolizace jednotlivých kabelových operátorů – zájemce si nemůže vybírat, 

� GSM – bezdrátové připojení, bez vyšší rychlosti a s vysokou cenou, 

� GPRS (General Packet Radio Service) – vysokorychlostní přenosová technologie v síti 

GSM. Zákazník platí pouze za přenesené data, ne za připojení, 

� bezdrátové připojení – existuje řada výrobců technologií, využívá se řada 

kmitočtových pásem. Jedná se o nejvíce se rozvíjející komunikační oblast, 

� satelitní připojení – dnes poněkud na ústupu. Běžný uživatel využívá výhod satelitu 

především pro rychlé stahování souborů, avšak musí být z důvodu obousměrné 

komunikace připojen druhou linkou – to představuje nevýhodu viz [3]. 

 

 

Internet v České republice 

 V listopadu 2008 mělo připojení k Internetu 32 % domácností, a na jaře 2009 mělo 

přes 90 % domácích počítačů v ČR možnost připojit se k Internetu. Nejrozšířenějším typem 

připojení v domácnostech bylo bezdrátové (36%) -  realizované technologií Wi-Fi, 

následované pevnou telefonní linkou s ADSL (25%) a kabelovou televizí (23%).  

Připojení prostřednictvím mobilního telefonu vykázalo 5% a kdysi nejvyužívanější 

technologie Dial-up (vytáčené připojení) pouze 2%. Nejvíce počítačů bylo připojeno rychlostí 
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2 Mbit/s (20%) a 4 Mbit/s (19%), uživatelů s rychlostí do 1 Mbit/s bylo 36%. 14 % uživatelů 

internetu si není vědomo, jakou rychlost internetu používají viz [22]. 

 

 

Graf 3.4 Typy připojení k Internetu v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Analýza využití Internetu ve vybraných 

bankovních institucích 

 Na českém bankovním trhu existuje řada bank, které svým klientům umožňují 

spojit se prostřednictvím Internetu se svým účtem 24 hodin denně.  

V současné době se počet bank provozujících internetové bankovnictví zastavil na čísle 14. Je 

však velmi pravděpodobné, že jejich počet bude narůstat a zároveň se bude rozšiřovat i škála 

nabízených produktů právě přes tento komunikační kanál viz [19]. 

Pro analýzu internetového bankovnictví je vhodné vybrat banky, které patří mezi největší a 

nejznámější v České republice, ale také banky, které nemají na našem území tak velký tržní 

podíl, avšak v jejich nabídce najdeme právě toto přímé spojení. 

4.1 Metody rozhodování 

 Při finančním rozhodování je nutné brát v úvahu více než jedno kritérium. K řešení 

se používají dva přístupy: 

� vícekriteriální hodnocení variant – je možné určit všechny varianty včetně ocenění 

pomocí kritérií, 

� vícekriteriální optimální programování – varianty a kriteria jsou vymezena pomocí 

funkcí. 

Bližšímu popisu se budeme věnovat pouze u vícekriteriálního hodnocení variant, jehož 

účelem je nalezení nejlepší(optimální) varianty, uspořádání od nejlepší po nejhorší, 

uspořádání variant do hierarchických shluků, rozdělení varianty na dvě skupiny – na 

akceptovatelné a neakceptovatelné, stanovení množiny efektivních variant anebo vyloučení 

neefektivní varianty. 

K metodám rozhodování se používají: 

� metody stanovení kritérií, 

� metody stanovení vah, 

� metoda bodovací, 

� metoda pořadí, 

� Fullerova metoda párového porovnání, 

� Saatyho metoda párového porovnání. 
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V této bakalářské práci bude použita metoda bodovací, ve které se ohodnotí jednotlivá 

kritéria přímo body z předem stanoveného intervalu nebo škály. Může být použito analogické 

školní hodnocení, vj ∈ [1;5], anebo vj ∈ [1;10], kde 1 – nejhorší a 10 – nejlepší hodnocení. 

Další použitou metodou bude Fullerova metoda párového porovnání. Spočívá v tom, že se 

párově srovnávají jednotlivá kritéria a určí se to, které je nejvýznamnější. Přitom preference 

se označí hodnotou 1 a nepreference 0 viz [9].             

V případě, že ki označuje počet preferencí i-tého kritéria, se váha stanoví následovně: 
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4.1.1 Stanovení základních kritérií 

Pro hodnocení jednotlivých kritérií jsou vybrány následující bankovní instituce: 

V1 – Česká spořitelna 

V2 – Československá obchodní banka 

V3 – Raiffeisenbank 

V4 – Poštovní spořitelna 

 

Stanovené základní kritéria: 

K1 - přihlášení Možnosti přihlášení do služby 

K2 – bezpečnost Charakteristika přihlašovacích a autorizačních prvků 

K3 – blokace Zablokování přístupu do aplikace přímého bankovnictví 

K4 – limity Suma, kterou stanoví banka nebo samotný uživatel, pro podporu 

bezpečnosti 

K5 – uživatelé Osoby, které mají na základě rozhodnutí majitele účtu přístup ke 

všem, či některým službám on-line bankovnictví 

K6 – poplatky Cena za zřízení služby a další transakce spojené s provozem služby 

přímého spojení s bankou 

K7 – hlavní nabídka 

služeb – demo verze 

Náhled do skutečného vizuálního prostředí aplikací přímého 

bankovnictví v jednotlivých bankách a charakteristika hlavní 

nabídky služeb. 
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4.2. Česká spořitelna 

 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna 

česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. 

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s více než 

17 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, která se 

zaměřila na zlepšení všech klíčových součástí banky.  

Česká spořitelna je moderní banka, orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy, a na 

města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v 

poskytování služeb v oblasti finančních trhů. 

Základní fakta ČS k 30.10.2009 – viz příloha č. 1. 

4.2.1 Charakteristika 

 Česká spořitelna nabízí svým klientům přímé spojení pomocí služby SERVIS 24, 

která je určena soukromým osobám, podnikatelům a malým firmám s obratem do 30 mil. Kč. 

Jedná se o službu přímého bankovnictví, která umožňuje klientům 24 hodin denně, 7 dní v 

týdnu, po celý rok obsluhovat účty prostřednictvím internetového prohlížeče, telefonu nebo 

SMS zpráv, a to z jakéhokoli místa viz [17]. 

Technické předpoklady pro využití služby Servis 24 viz příloha č. 2. 

Česká spořitelna nabízí také internetové spojení pro komerční a firemní klientelu a to 

prostřednictvím aplikace BUSINESS 24. 

4.2.2 Přihlášení 

 Pro první přihlášení do aplikace internetového bankovnictví ČS-SERVIS 24, na 

adrese www.servis24.cz, budeme vyzváni k zadání klientského čísla a hesla. Při prvním  

přihlášení se jedná o heslo do Telebankingu. Pokud službu Telebanking nevyužíváme jedná 

se o heslo obdržené ve speciální doporučené zásilce, kterou jsme obdrželi při sjednání 

SERVIS 24. Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů budeme následně vyzváni k zadání 

čtyř náhodně požadovaných znaků z bezpečnostního kódu a zadání nového hesla pro 

Internetbanking. Nové heslo musí obsahovat minimálně 2 písmena a současně minimálně 2 

číslice. V případě, že jste si při sjednávání služeb S24 na pobočce aktivovali přihlašovací 

SMS, budete po zadání klientského čísla a hesla vyzváni k zadání přihlašovacího SMS kódu. 
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Pokud se chceme přihlašovat do aplikace Internetbanking pouze pomocí autentizačního 

kalkulátoru nebo klientského certifikátu, musíme tuto možnost označit po prvním přihlášení v 

záložce "Nastavení“ ve volbě "Nastavení metody přihlašování“.  

U druhého přihlášení použijeme klientské číslo a aktuální heslo, případně také kód 

z autentizačního kalkulátoru nebo přihlašovací SMS kód. Pokud máme aktivovaný klientský 

certifikát, vložíme čipovou kartu do čtečky připojené k počítači. Po provedení příslušné volby 

na přihlašovací obrazovce budete vyzváni k zadání hesla viz [10]. 

4.2.3 Bezpečnost  

Prostředky – bezpečnostní prvky –  pro ovládání internetového bankovnictví plní 

dvě základní funkce:  

�  Autentizaci(identifikace) - prokazatelné ověření identity klienta. Banka po ověření 

klientského čísla(resp. přihlašovacího jména) a autentizačního kódu(resp. hesla) zjistí, kdo se 

přihlásil k internetovému bankovnictví. Úspěšně ověřená identita klienta se pak následně 

používá ke kontrole oprávnění k manipulaci s účtem.  

�  Certifikaci (potvrzení plateb) - potvrzení správnosti předávaného pokynu. Ověřením 

banka zjistí, jestli nebyly významné položky pokynu předaného bance pozměněny, a také 

ověří, že byla dispozice podepsána klientem. Někdy také hovoříme o autorizaci viz [18]. 

 

 Služby SERVIS 24 jsou standardně zabezpečeny bezpečnostními prvky přímého 

bankovnictví, kterými jsou: 

� klientské číslo, 

� heslo pro Telebanking, 

� heslo pro Internetbanking, 

� bezpečnostní kód, 

� volitelné bezpečnostní SMS - zahrnující autorizační(potvrzující) SMS a přihlašovací 

SMS, nastavené pro daného uživatele, případně na účet, 

Volitelně, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je možné využívat vyšší typy zabezpečení: 

� klientský certifikát – soubor dat uložený na čipové kartě, kterým lze prostřednictvím 

čtečky připojené k počítači jednoznačně identifikovat uživatele služby S24 

Internetbanking nebo autorizovat jeho transakce, 

� autentizační kalkulátor(již není poskytován) – zařízení podobné kapesní kalkulačce, 

které na základě vstupních údajů vygeneruje jedinečný autentizační nebo autorizační 

kód. 
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Mezi další prvky zvyšující bezpečnost služby patří: automatické odhlášení v případě vypršení 

platnosti stránky, možnost změny přístupového hesla, možnost změny výše limitů apod. 

 

Charakteristika p řihlašovacích bezpečnostních prvků 

� Klientské číslo 

Desetimístné číslo, které jsme obdrželi v doporučené zásilce a které při přihlašování slouží k 

ověření naší totožnosti. 

 

�  Heslo pro Telebanking 

Šestimístné číslo, jež se nachází v doporučené zásilce a slouží k ověření při každém přihlášení 

do aplikace S24 Telebanking. K prvnímu přihlášení nebo k odblokování služby. Při 

zapomenutí/ztrátě tohoto hesla můžeme přes telefonního bankéře požádat o vygenerování 

nových bezpečnostních údajů. Pro generování nových bezpečnostních údajů musíte sdělit část 

bezpečnostního kódu. 

 

�  Heslo pro Internetbanking 

Vlastní vytvořená kombinace číslic a písmen o minimální délce 8 a maximální délce 30 znaků 

(rozlišujte malá a velká písmena, nepoužívejte diakritiku) obsahující současně minimálně dvě 

písmena a minimálně dvě číslice. Stanovíme si ho při prvním přihlášení. V případě, že 

zapomeneme své heslo, můžeme přes telefonního bankéře požádat o nastavení tohoto hesla na 

heslo shodné s heslem pro Telebanking. Po opětovném přihlášení  si stanovíme heslo nové. 

 

�  Bezpečnostní kód 

Osmimístné číslo, ze kterého zadáváte vždy pouze 4 systémem náhodně požadované znaky. 

Bezpečnostní kód je vyžadován při prvním přihlášení ke službě, při prvním přihlášení do 

správce certifikátu, při odblokování a při zadávání telefonního čísla pro automatické zasílání 

zůstatkových SMS zpráv. Bezpečnostní kód je uveden na protokolu o zřízení uživatele, který 

každý klient dostává při zřízení. O změnu kódu můžeme požádat buď osobně, nebo nám bude 

zaslán korespondenčně. 

 

�  Přihlašovací SMS 

SMS, kterou zasílá banka uživateli na jeho mobilní telefon a obsahuje přihlašovací SMS kód. 

Přihlašovací SMS kód slouží k autorizaci bezpečnostních údajů při přihlašování do aplikace 

S24 Internetbanking. 
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Charakteristika autoriza čních bezpečnostních prvků 

� Autorizační SMS 

SMS, kterou zasílá banka uživateli na jeho mobilní telefon a která obsahuje autorizační kód. 

SMS kód slouží k potvrzení transakcí. Během autorizace je třeba SMS kód opsat do 

příslušného pole.  

Případně také slouží jako elektronický podpis připojený klientem k datové zprávě, která je 

adresována bance viz. 

� Klientsky certifikát – viz výše. 

� Autentizační kalkulátor – viz výše. 

4.2.4 Blokace 

 Existuje několik možností zablokování přístupu klienta do služeb Internetbanking 

SERVIS 24. Jedná se o tyto příčiny: 

� zablokování uživatele v případě zadání nesprávného hesla - na zadání hesla jsou pouze 

tři pokusy, 

� zablokování v případě chybně zadaného kódu z autentizačního kalkulátoru -na zadání 

kódu z autentizačního kalkulátoru je pět pokusů, 

� v případě neplatného klientského certifikátu nebo chybně zadaného PIN k čipové kartě 

– bezpečnostní certifikát se pravidelně obnovuje. V případě, že jej ve stanovené lhůtě 

neobnovíme, dojde automaticky k zablokování. Na zadání PIN k čipové kartě máme 

pouze tři pokusy, 

� zablokování autentizačního kalkulátoru - autentizační kalkulátor je zablokován po 

čtvrtém  chybném zadání PIN ke kalkulátoru, 

� blokace bezpečnostního kódu - na zadání bezpečnostního kódu jsou pouze tři pokusy, 

� zrušení uživatelé v případě nepoužívání služby – od okamžiku přidělení 

bezpečnostních údajů v doporučené zásilce je stanovena 120denní lhůta, ve které se 

musíme jako uživatel do služeb S24 přihlásit. 

 

 

Odblokování přístupu můžeme provést prostřednictvím telefonního bankéře nebo v 

obchodním místě(vygenerování nového klientského čísla a hesla pro Telebanking). 

Odblokování služby S24 Internetbanking můžete provést prostřednictvím telefonního bankéře 



 - 27 - 

nebo pomocí IVR – automatické hlasové služby(pomocí IVR max. jedenkrát za posledních 7 

dní). 

Výjimku tvoří zablokování přístupu pomocí klientského certifikátu, který lze odblokovat 

pouze osobní návštěvou. 

4.2.5 Limity 

 Pro služby S 24 je definováno několik limitů, které omezují výši zadávaných 

aktivních transakcí, a představují tak další z prvků zabezpečení. 

Ve všech případech se jedná o denní limity platné v rámci provozní doby, jejichž obnova 

probíhá každý den ve 20.00 hod. 

Limit služby  představuje maximální denní částku aktivních transakcí, které můžeme jako 

uživatel uskutečnit na všech obsluhovaných účtech bez autorizace vyšším typem 

zabezpečení(klientský certifikát). Nutnou podmínkou provádění aktivních transakcí bez 

autorizace vyšším typem zabezpečení(a tím i čerpání limitu S24 Internetbanking) je aktivace 

autorizačních SMS v obchodním místě. 

Limit služby S24 Internetbanking při zřízení smlouvy je 200 000 Kč.  

 

Pro omezení výše aktivních transakcí nad konkrétním účtem je možné nastavit limit ú čtu. 

Limit účtu nelze překročit, nastavuje jej sám uživatel přímo-online v aplikaci. 

 

Limit p řipodepisování je využíván při obsluze účtu více uživateli. Představuje maximální 

celkovou denní částku aktivních transakcí, kterou mohou uživatelé uskutečnit na všech účtech 

přiřazených k dané smlouvě bez nutnosti jejich autorizace dalším uživatelem účtu. Tento limit 

není povinný. 

 

Limit pro mobilní platby  je automaticky nastaven pro každý účet ve výši 10 000 Kč, je 

přiřazený bez možnosti změny. Limit se týká dobíjení předplacených Twist karet, O2 karet a 

Vodafone karet a plateb faktur Vodafone. 

Základní limity služeb jsou automaticky nastaveny každému nově zřizovanému uživateli. 

Zvýšení(ale i snížení) limitu lze provést ve kterékoliv pobočce. 
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4.2.6 Uživatelé 

 Kromě samotného majitele účtu může mít přístup k S24 uživatel v roli disponenta 

nebo zmocněné osoby. 

Disponent je uživatel, který může v rozsahu přiděleného oprávnění obsluhovat účty klienta. 

Disponentem sporožirového, běžného, vkladového účtu nebo účtu Šikovného spoření ČS se 

může stát uživatel uvedený na podpisovém vzoru účtu v obchodním místě České spořitelny. 

Disponent může získat následující práva: 

� právo aktivních transakcí – disponent může zadávat transakce související s převody 

peněz, 

� právo pasivních transakcí - disponent má přístup k informacím(například stav účtu), 

� právo připodepisování transakcí – disponent může připodepisovat(autorizovat) 

transakce, které překročily limit. 

Ke kartovému účtu může získat disponent pouze právo pasivních transakcí, a to pouze v 

případech: 

� že je již uveden jako disponent s pasivním oprávněním alespoň na jednom běžném 

nebo sporožirovém účtu klienta , 

� je majitelem kartového účtu, 

� držitel platební karty vydané k danému kartového účtu. 

Zmocněná osoba je uživatelem, kterého klient pověřil ve smlouvě vykonáváním 

administrativních operací jako jsou např.: přiřazování/odřazování účtů ke službám S24 a k 

nastavování limitů k jednotlivým přiřazeným účtům, zřizování vkladového účtu, včetně 

založení prvního disponenta, aktivaci/změně/deaktivaci textových výpisů v elektronické i 

papírové formě pro sporožirové účty, nastavení služby e-faktura, případně k provedení změn 

v již realizovaném nastavení viz [10]. 

4.2.7 Poplatky 

 Viz příloha č. 3. 

4.2.8 Hlavní nabídka služeb-demo verze 

Hlavní menu Internetového bankovnictví ČS se nachází v horní horizontální části 

obrazovky. Skládá se z 9 záložek: Produkty/účty, platební transakce, spoření a investování, 
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financování, bydlení, pojištění, nastavení, informace a kontakty a červené políčko pro 

odhlášení klienta ze služby SERVIS 24. 

 

 

Obrázek 4.1 – Demo verze ČS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.servis24.cz/stat/ebanking/s24/demo/index_cs.htm 

 

Produkty a účty 

Tato nabídka představuje přehled aktivovaných produktů prostřednictvím Internetu. Je zde 

uveden majitel produktu, typ produktu(pojištění, spoření a investice, běžný/sporožirový účet, 

spotřebitelské úvěry, platební karty), zůstatek a odkazy k těmto produktům(platba, nákup, 

historie). 

V této záložce nalezneme také zprávy od banky, které obvykle obsahují upozornění na 

vypršení platnosti hesla nebo nás informují o novinkách ve své nabídce produktů. 

Platební transakce 

Obsahují přehled účtů a zůstatků klienta, transakční historie nebo přehled odložených plateb, 

také zde můžeme najít příkaz k úhradě a k inkasu, mobilní faktura či E-fakturu. 
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Spoření a investování 

Tato záložka se skládá ze 3 účtů: majetkového, vkladového a účtů penzijního připojištění 

obsahující např. vývoj portfolia, příkaz k nákup, prodeji, zprávy investorům, transakční 

historii, přehled smluv, trvalé příkazy atd. 

Financování 

Nabídka financování poskytuje informace ohledně spotřebitelských a hotovostních úvěrů a 

kontokorentních limitů. 

Bydlení 

Záložka bydlení obsahuje údaje o stavebním spoření, hypotékách a úvěrech na nákup 

nemovitostí. 

Pojištění 

Dává přehled o uzavřených pojistných smlouvách. 

Informace a kontakty, nastavení 

V poslední kartě můžeme změnit některá nastavení pro službu S24 jako jsou např.: nastavení 

metody přihlašování, nastavení limitů, nastavení výpisů, nastavení e-mailů, e-faktur apod. 

Součástí nastavení je také odebrání nebo přidání produktu a nastavení zobrazení stránky. 

Informace a kontakty nalezneme potřebné čísla pro případ rychlého jednání se zaměstnancem 

banky. Jsou zde uvedena čísla jak na mobilního operátora, tak na pevnou linku i číslo pro 

volání ze zahraničí. V informacích nechybí ani často kladené dotazy a odpovědi, a také 

zprávy od banky se speciálními nabídkami či důležitými informacemi 

 

Červená záložka odhlášení slouží pro odhlášení z aplikace, v případě neaktivního chování 

budete automaticky ze služby odhlášeni viz [17]. 

 

4.3 Československá obchodní banka 

 Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České 

republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v 

oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla 

privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí 

skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku(IPB). Po 

odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. 
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Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB 

byla oddělena k 1. lednu 2008 viz [16]. 

Základní fakta – ČSOB k 30. 9. 2009 – viz příloha č. 4. 

4.3.1 Charakteristika  

 Internetbanking 24 je služba Československé obchodní banky, kdy se může klient 

kdykoliv a kdekoliv připojit prostřednictvím Internetu ke svému účtu.  

Pro tuto službu není nutné instalovat aplikaci na PC, ale přístup k účtu je možný z 

libovolného PC připojeného k síti.  

Podmínkou pro zřízení IB24 je zároveň zřízení služby ČSOB Linka24. IB24  tedy nelze zřídit 

samostatně. 

Pro uživatelskou podporu byla zřízena telefonická podpora – helpdesk ELB, se kterou se 

klient může spojit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. 

Minimální hardwarové požadavky pro správnou funkčnost služby musí zároveň splňovat 

požadavky používaného operačního systému viz příloha č. 5. 

Sjednat službu IB24 může pouze majitel účtu vedeného u ČSOB nebo zmocněná osoba – 

fyzická osoba, kterou majitel účtu zmocnil k nakládání s peněžními prostředky na svých 

účtech. 

Stejně jako Česká spořitelna, tak i ČSOB nabízí pro firemní klientelu přímé spojení 

prostřednictvím aplikace ČSOB BusinessBanking 24. Tato služba nabízí práci s účtem klienta 

v on-line, ale také off-line režimu – bez nutnosti připojení k Internetu. 

4.3.2 Přihlášení 

Přihlášení do aplikace IB24, na stránkách www.csob.cz,  je možné těmito způsoby: 

� identifikačním číslem, PIN, případně SMS klíčem – pokud se přihlašujeme SMS 

klíčem, vyplníme jej na následující obrazovce. SMS klíč bude zaslán na náš mobilní telefon a 

bude se skládat z malých písmen a číslic. K jeho zadání je časový limit 10 minut, 

� čipovou kartou s elektronickým podpisem - před přihlášením je nutné zasunout 

čipovou kartu do čtečky karet. Pokud se přihlašujeme poprvé je nutné  kliknout na “změna 

certifikátu pro přihlášení“. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém jsou uvedeny certifikáty 

uložené na čipové kartě. Jestliže se v dialogovém okně zobrazí pouze jeden certifikát, 

zaklikneme jej a pokračujte tlačítkem “OK“. 

V případě, že se certifikáty zobrazí dva-vybereme: Standard root certificate. V průběhu 

přihlášení je nutné zadat PIN k čipové kartě. Údaje nám budou sděleny při zřízení služby. 
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4.3.3 Bezpečnost 

 Veškerá komunikace s bankou probíhá šifrovaně. Mezi první bezpečnostní prvky patří 

přihlašovací údaje, které nám jsou sděleny při uzavření smlouvy.  Patří zde: identifikační 

číslo, PIN, SMS klíč a čipová karta s elektronickým podpisem. Charakteristika viz. předchozí 

kapitola. 

Autorizace příkazů je zabezpečena elektronickým podpisem, jehož certifikát je uložen na 

čipové kartě. Kartu chrání PIN, bez něhož ji nelze použít. Další možností autorizace je SMS 

klíč.  

 

Charakteristika autoriza čních bezpečnostních prvků 

� Elektronický podpis 

U služby ČSOB InternetBanking 24 slouží k autorizaci aktivních operací. Generuje se na 

základě údajů, které jsou uloženy z důvodu maximálního zabezpečení na kryptografické 

čipové kartě.  

 

� Čipová karta  

Se získá při zřízení IB24. Je chráněna před zneužitím PIN a vysoká míra zabezpečení je dána 

skutečností, že vaše údaje nikdy čipovou kartu neopustí(není možné je z karty přehrát jinam). 

Samotný elektronický podpis je také generován přímo v čipu karty a jeho generování nelze 

spustit bez znalosti PIN. 

Pro komunikaci PC s čipovou kartou slouží čtečka čipových karet. Připojení čtečky je velmi 

jednoduché a spočívá v propojení konektoru čtečky s příslušnou zásuvkou v počítači.  

 

Nutnou podmínkou pro komunikaci s použitím elektronického podpisu je tzv. certifikát.  

� Certifikát  

Je datová zpráva, která je vydána autorizovanou certifikační autoritou(I.CA) a spojuje data 

pro ověřování podpisů s podepisujícím subjektem a umožňuje ověřit naši totožnost. 

Iinternetbanking 24 nabízí dva typy certifikátů – komerční a kvalifikovaný. Komerční 

certifikát je určený pro běžné použití v rámci služby ČSOB IB24. Kvalifikovaný certifikát je 

možné používat i pro komunikaci mimo ČSOB IB24 a je ze zákona akceptován stejně jako 

občanský průkaz. 

Platnost vydaného certifikátu je 1 rok a jeho obnova trvá cca 20–30 minut a provádí se přímo 

v aplikaci, nebo na obchodních místech ČSOB. 
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� SMS klíč 

Je další ze způsobů autorizace aktivních operací. Při zadávání aktivní operace bude po 

stisknutí tlačítka “Zaslat autorizační kód“ zaslán SMS zprávou na mobilní telefon 

jednorázový  kód pro danou operaci. 

Autorizační kód má shodnou podobu jako SMS kód pro přihlášení do IB24. Po vepsání tohoto 

kódu do určeného pole stačí zmáčknout tlačítko “odeslat“ viz [16]. 

4.3.4 Blokace 

 Klient – oprávněná osoba – má při autentizaci možnost několika pokusů v závislosti 

na vybrané službě.  

� ČSOB InternetBanking 24 – dojde k blokaci po třetím chybně zadaném PIN. 

� SMS klíč – k zablokování přístupu dojde po pátém neúspěšném pokusu. 

Pro odblokování je bezpodmínečně nutné, aby se klient dostavil osobně do pobočky ČSOB. 

� Čipové karta –  po opakovaně chybném zadaní PIN k čipové kartě dojde k jejímu 

zablokování. 

Pro odblokování čipové karty použije PUK k čipové kartě, po jehož úspěšném zadání je 

následně vyzván k zadání nového PIN k čipové kartě. Po pátém chybně zadaném PUK je 

karta zablokována a nelze ji již odblokovat. 

4.3.5 Uživatelé 

 Klientem(uživatelem) se rozumí: 

� majitel účtu – fyzická nebo právnická osoba, která má účet vedený v ČSOB, 

� oprávněná osoba – fyzická osoba, kterou majitel účtu zmocnil k nakládání s peněžními 

prostředky na svých účtech. 

4.3.6 Limity 

 Klient může požádat o nastavení denního/týdenního limitu, který je součtem všech 

transakcí předaných ČSOB v průběhu jednoho dne/týdne prostřednictvím služby ČSOB IB24 

s autorizací SMS klíčem, maximálně 1 500 000 Kč pro denní limit/ 3 000 000 Kč pro týdenní 

limit. 

Může také požádat o nastavení limitu na jednotlivou transakci s autorizací elektronickým 

podpisem, která umožňuje nastavení neomezeného limitu na jednotlivou transakci. Z 

bezpečnostních důvodu nastavuje ČSOB automaticky tento limit na hodnotu 1 000 000 Kč. 

Klient – majitel účtu – může nastavit limit  oprávněnou osobu viz [9]. 
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4.3.7 Poplatky 

 Viz příloha č. 6. 

4.3.8 Hlavní nabídka služeb-demo verze 

 Obrázek 4.2 – Demo verze ČSOB 

 

Zdroj: https://ib24.csob.cz/ 

 

Hlavní nabídka je umístěna v horizontální části obrazovky. Nad tímto panelem se záložkami 

se nachází základní informace o účtu – název a disponibilní zůstatek, vedle můžeme vidět 

ubíhající 20-ti minutový limit pro práci v této aplikaci. Limit můžeme kliknutím tlačítka 

kdykoliv prodloužit. 

Uprostřed obrazovky se mohou objevit důležité informace týkající se platnosti certifikátů 

nebo údaje o posledním přihlášení do IB24. 

Převládají zde modrobílé barvy, jen záložky v hlavním menu jsou v oranžové. Nalezneme zde 

záložky: účty a transakce, investice a spoření, úvěry, platební karty a nastavení . 

 

Účty a transakce 

Záložka účty a transakce nabízí informace o stavech účtů, slouží k provádění různých druhů 

platebních příkazů, mobilních plateb a nechybí ani důležité informace přicházející od banky. 
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Investice a spoření 

V této nabídce jsme v kontaktu s penzijním připojištěním, resp.penzijním fondem – stavem, 

historií plateb nebo o službách týkajících se obchodů s cennými papíry. 

Úvěry 

Tato záložka nabízí předschválené úvěry, správu hypotečních úvěrů, žádosti o účelové i 

neúčelové spotřebitelské úvěry, povolené přečerpání účtu nebo navýšení vyčerpaného limitu. 

Platební karty 

Zde nalezneme veškeré informace týkající se našich platebních karet, jejich správu(blokaci, 

změnu limitu atd.). Další možností v této záložce je formulář k vydání nové platební karty 

nebo navýšení úvěrového limitu s následnou splátkou. 

Nastavení 

Poslední záložkou hlavního menu IB24 je nastavení, kde najdeme např.: kontaktní údaje 

klienta, hesla pro přihlášení, možnosti zobrazení aplikace IB24. Také je možné seřadit 

jednotlivé položky dle oblíbenosti apod. Je pouze na uživateli, zda bude např. měnit hesla 

každý den, nebo každý měsíc. Samozřejmě pro bezpečné používání internetového 

bankovnictví je doporučeno měnit přihlašovací údaje co nejčastěji.  

 

Odhlášení ze služby IB 24 ČSOB lze prostřednictvím modrého křížku(vpravo nahoře). Pokud 

se zdržíme více jak 20 minut bez jakékoliv aktivity, budeme automaticky odhlášeni viz [16]. 

 

4.4 Raiffeisenbank 

 Raiffeisenbank a.s. poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum 

bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s 

eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje 

klienty v síti více než 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby 

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. 

 

4.4.1 Charakteristika RB-Internetbanking 

 Internetové bankovnictví v RB umožní ovládat jakýkoliv běžný účet přes Internet. K 

bance a jejím službám máme nepřetržitý přístup, proto se stalo internetové bankovnictví 

automatickou součástí eKonta. RB rozlišuje osobní a firemní klientelu stejně tak jako 
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předchozí banky. Firemní klientela se dále dělí na podnikatele a malé firmy s ročním obratem 

do 30 mil. Kč, střední firmy a velké podniky. 

V této práci se budu zabývat pouze internetovým bankovnictvím pro jednotlivé nebo-li 

fyzické osoby. 

Technické požadavky pro přístup k účtu přes Internet viz. příloha č. 7. 

4.4.2 Přihlášení 

Přihlášení k aplikaci Internetového bankovnictví je chráněno kombinací 

přihlašovacího jména a hesla. Jedná se o bezpečnostní prostředek určen výhradně pro 

autentizaci – přihlášení(nikoli pro certifikaci – potvrzení transakcí).  

Přihlašovací jméno si uživatel zvolí při aktivaci přístupu na pobočce, kde současně obdrží 

také obálku s prvotním heslem. Po prvním přihlášení je uživatel vyzván ke změně hesla.  

Tato možnost přihlášení se již v RB novým klientům nenabízí, banka však přichází s novou 

formou spojení s bankou prostřednictvím osobního účtu eKonto, kde se mohou klienti 

přihlásit, na stránkách www.rb.cz, dvojím způsobem: 

� mobilním klíčem Mek – přihlašovací jméno je nahrazeno klientským číslem(obvykle 

se jedná o rodné číslo bez lomítka). Pro zadání hesla se používají autentizačními kódy, 

 

Pokud má klient Mek SMS, po vepsání hesla se objeví kolonka pro IPIN – ten klient obdrží od 

banky v samostatné obálce. SMS v tomto případě chodí nešifrovaně, proto existuje další 

zabezpečení – IPIN. 

Pokud má klient Mek = Sim Toolkit, objeví se kolonka pro BPIN. Příchozí SMS jsou šifrované 

a klient si je musí otevřít pomocí BPIN. 

 

� osobním klíčem – klientské číslo zůstává stejné, avšak kódy si klient generuje sám, 

prostřednictvím osobního klíče(vzhled osobního kalkulátoru). Uživatel v tomto 

případě není závislý na mobilní síti. 

4.4.3 Bezpečnost 

Charakteristika bezpečnostních přihlašovacích prvků 

� Mobilní elektronický klíč  Mek – viz předchozí kapitola. 

� Mobilní elektronický klíč  Mek SMS – viz předchozí kapitola. 

� Osobní elektronický klíč – viz předchozí kapitola. 
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Charakteristika bezpečnostních autorizačních prvků 

� RB Internetbanking SMS kód – pokud používáme mobilní telefon v síti 

českého nebo zahraničního mobilního operátora, snadno svůj telefon využijeme i jako 

nástroj pro zabezpečení svých finančních transakcí. Telefonní číslo mobilního telefonu si 

stačí zaregistrovat na pobočce při aktivaci přístupu. Pro potvrzení příkazů pak opíšeme 

z SMS zprávy jednorázový osmimístný kód zaslaný na registrovaný mobilní telefon. 

� RB Internetbanking Podpisový certifikát – pro potvrzování příkazů v aplikaci 

RB internetového bankovnictví můžeme použít kromě SMS kódu i podpisový certifikát 

chráněný samostatným heslem. Při aktivaci přístupu na pobočce si zvolíte přihlašovací 

jméno a zároveň obdržíme prvotní heslo k certifikátu. Certifikát si vytvoříme při prvním 

přihlášení do aplikace, kdy budeme vyzváni ke změně hesla k certifikátu. 

4.4.4 Blokace 

 Veškeré hesla a kódy pro přihlášení nebo potvrzení plateb se mohou zadat max. 

třikrát . Zablokovaný přístup do aplikace IB musíme řešit přímo na pobočce, popřípadě nám 

vydají nové obálky pro první přihlášení. Pro odblokaci BPIN použijeme BPUK, který jsme 

dostali od mobilního operátora. 

4.4.5 Limity 

 Internetové bankovnictví RB nemá stanovené žádné denní či jiné limity týkající se 

plateb prováděných přes tuto aplikaci. 

4.4.6 Uživatelé 

 Majitel účtu může určit pouze disponenta, který má oprávnění nakládat s účtem pouze 

v takovém rozsahu, který mu určí majitel daného účtu viz [18]. 

4.4.7 Poplatky 

 Viz. příloha č. 8. 

4.4.8 Nabídka hlavních služeb-demo verze 

 Vizuální stránka Internetbankingu v RB je laděna do modrých odstínů. Prakticky se 

jedná o softwarový program, který používala pro své klienty eBanka, avšak po sloučení s RB 

tato služba přímého spojení nezanikla. Nalezneme ji nyní v nabídce Raiffeisenbank. 
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Hlavní menu se opět nachází v horizontální části obrazovky. Tvoří jej záložky osobní účet, 

hypotéka, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a podílové fondy. 

Po rozkliknutí každé této nabídky se v levé části objeví tzv. „podmenu“. Tlačítko odhlášení se 

nachází na rozdíl od ostatních vybraných bank v levé dolní části obrazovky, spolu s kontakty 

a nápovědou. 

Obrázek 4.3 – Demo verze - Raiffeisenbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.rb.cz/attachements/demo/ 

 

Osobní účet 

Na kartě osobní účet nalezneme např.: platební příkazy, inkasa, informace o platebních 

kartách, historii účtu nebo rychlých půjčkách, které banka nabízí. 

Podílové fondy 

RB nabízí prostřednictvím Internetu možnost investovat do různých podílových fondů, po 

uzavření smlouvy s bankou můžeme nakupovat a prodávat investice on-line. 

Záložky hypotéka, stavební spoření, penzijní připojištění a životní pojištění nabízí produkty, 

které jsou právě v názvu této hlavní nabídky. 

 

Odhlášení z aplikace přímého bankovnictví RB se nachází v levé dolní části obrazovky viz 

[18]. 
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4.5 Poštovní spořitelna 

Poštovní spořitelna nabízí v ČR své bankovní služby více než dvěma miliónům 

klientů. Je součástí Československé obchodní banky, a.s. V listopadu 2006 jako jediná spolu 

s ČSOB uvedla na trh službu CashBack, která umožňuje klientům vybrat hotovost z účtu 

prostřednictvím pokladen v prodejnách Albert, Hypernova a v síti čerpacích stanic EuroOil. 

V říjnu 2008 pak Poštovní spořitelna jako první česká banka nabídla svým zákazníkům 

komfortní službu TV Banka, díky níž mohou klienti ovládat své bankovní účty pomocí 

televizního ovladače. Tato služba je v Evropě zatím dostupná jen ve Velké Británii, 

v Nizozemí a ve Španělsku. 

V nabídce Poštovní spořitelny najdeme také všechny kanály elektronického bankovnictví – 

Max Mobil PS, Max Internetbanking PS a Max Phone PS. 

4.5.1 Charakteristika MAX Internetbanking PS 

 Internetové bankovnictví Poštovní spořitelny MAX IB PS nabízí možnost ovládat svůj 

účet z pohodlí domova 24 hodin denně. O zřízení služby je možné požádat vyplněním 

dokladu „žádost o služby“ - elektronické bankovnictví Poštovní spořitelny. Tento tiskopis 

je k dispozici na všech obchodních místech Poštovní spořitelny. Žádost mohou podat pouze 

osoby uvedené na podpisovém vzoru k účtu (tedy majitel účtu a disponenti účtu).  

Na rozdíl od předchozích bank je aplikace MAX IB PS určena jak pro občany, tak pro firmy a 

neziskový sektor.  

Pro správný chod jsou zapotřebí minimální hardwarové a softwarové požadavky na PC a 

připojení k síti viz příloha č. 9. 

4.5.2 Přihlášení 

 Způsoby přihlášení do aplikace MAX IB PS:  

� identifikačním číslem a PIN – vyplníme pole pro identifikační číslo, PIN a přihlásíme 

se. Tyto přihlašovací údaje nám byly doručeny po zřízení služby, 

� identifikačním číslem, PIN a SMS klíčem – budeme postupovat stejným způsobem, 

jako u předchozího přihlášení, avšak na následující stránce budeme vyzváni k zadání 

SMS klíče, který nám bude zaslán SMS zprávou. Na jeho zadání máme 10 minut. 

4.5.3 Bezpečnost 

 Veškerá komunikace mezi bankou a klientem probíhá šifrovaně.  
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Mezi standardní prvky zabezpečení pro přihlášení patří identifikační číslo, PIN a SMS klíč – 

viz předchozí kapitola. 

K zabezpečení autorizace veškerých úkonů v prostředí internetového bankovnictví slouží 

SMS klíč, který se dělí na: 

� standardní SMS klíč – jednorázový autorizační kód vám bude zaslán SMS zprávou na 

mobilní telefon. Je složený z malých písmen a číslic, na zadání máme 10 minut, 

� kódovaný SMS klíč – Pokud je zřízena služba Max Mobil PS, lze pro zvýšení 

bezpečnosti aktivních operací zasílat autorizační kódy šifrovaně. 

4.5.4 Blokace 

 U přihlášení může dojít k zablokování, pokud zadáme chybný PIN. Následně budeme 

vyzváni k jeho novému zadání. Po třetím chybném zadání PIN dojde k zablokování všech 

služeb elektronického bankovnictví PS.  

V případě zadání chybného SMS klíče se zobrazí upozornění obsahující popis chyby a 

musíme zažádat o nový autorizační kód(novým přihlášením). Po pátém chybném zadání 

autorizačního kódu dojde k zablokování SMS klíče.  

V případě zadání chybného SMS klíče(při autorizaci plateb) se zobrazí upozornění obsahující 

popis chyby, a vy musíme zažádat o nový autorizační kód. Po pátém chybném zadání 

autorizačního kódu dojde k zablokování SMS klíče. Pro odblokování je nutné navštívit 

jakékoliv obchodní místo a podat žádost o odblokování. 

4.5.5 Limity 

 Limity přímého bankovnictví PS – Internetbanking MAX jsou automaticky při zřízení 

služby stanoveny na úrovních: 

� denní limit – 300 000 ,-  Kč 

� týdenní limit – 500 000,- Kč 

Maximální hodnoty mohou být: 

� denní limit – 1 500 000,- Kč 

� týdenní limit – 3 000 000,- Kč 

Mezi transakce, které nepodléhají kontrole limitů patří: 

� příkazy k inkasu, 

� převody (mezi účty jednoho Klienta - Majitele účtu). 
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4.5.6 Uživatelé 

 Mezi uživatele aplikace MAX IB PS patří majitel účtu nebo disponent. 

Majitel účtu žádá o zpřístupnění k obsluze účtu přes Internet a dalších souvisejících produktů 

a služeb elektronického bankovnictví buď pouze pro sebe, nebo disponentům. 

4.5.7 Poplatky 

 Viz příloha č. 10. 

4.5.8 Hlavní nabídka služeb-demo verze 

  Nabídka jednotlivých operací je rozdělena do několika karet(záložek), mezi kterými 

lze přepínat. Každá karta obsahuje několik dalších kategorií, ve kterých nalezneme konkrétní 

služby. 

Vzhledově je aplikace MAX Internetbanking PS sladěna do červeno-bílých barev, které 

korespondují s logem Poštovní spořitelny. 

V pravém horním rohu je umístěn časový limit 20 minut. Pokud během této doby 

neprovedeme žádnou operaci, dojde automaticky k odhlášení uživatele. 

 

Obrázek 4.4 – Demo verze Poštovní spořitelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://maxibps.postovnisporitelna.cz/ 
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Účty a transakce 

Na této záložce nalezneme informace o účtech, podání trvalých příkazů, dobití kreditu či 

zprávy banky. 

Investice a spoření 

V kartě investice a spoření máme přehled o spořících účtech, podílových fondech – historii 

obchodů atd. 

Úvěry 

Pokud máme zájem o úvěr, jsou zde např. umístěny žádosti pro neúčelový úvěr či bydlení. 

Věrnostní program 

Menu věrnostní program obsahuje katalog dárků, historii objednávek, převod bodů, zasílací 

adresy apod. 

Platební karty 

V platebních kartách umístěn např. seznam karet, žádost o kartu či navýšení úvěrového limitu, 

historie změn a další informace týkající se platebních karet. 

Nastavení 

Záložka nastavení obsahuje jak nastavení uživatelská, tak bezpečnostní. Bezpečnostní 

nastavení se týká např. změny PIN, uživatelská nastavení souvisí např. s dobíjením kreditu, 

výpisem z účtu nebo platebními příkazy. 

 

Pro odhlášení z aplikace slouží červený křížek v pravém horním rohu obrazovky viz [21]. 
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5 Vyhodnocení dosažených poznatků 

 Pro vyhodnocení údajů podle stanovených kritérií budou použity metody 

vícekriteriálního rozhodování: metoda bodovací a Fullerova metoda párového porovnání. 

5.1 Metoda bodovací 

 První použitou metodou, kterou budou hodnocena vybraná kritéria, bude metoda 

bodovací. Pomocný interval je určen v rozmezí vj ∈ [1;5] 

1 – nejhorší hodnocení 5 – nejlepší hodnocení 

 

Tabulka 5.1 Bodovací metoda 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 SUMA 

V1 5 4 3 3 3 4 5 28 

V2 4 4 3 4 4 3 4 26 

V3 3 5 5 2 4 4 3 26 

V4 4 4 4 4 4 4 5 29 

 Zdroj: vlastní výpočty 

 

Nejvíce dosažených bodů získala banka V4 – Poštovní spořitelna. Z možných 35 bodů získala 

29. Tento bodový zisk získala především z toho důvodu, že ve všech zvolených kritériích byla 

téměř nejlepší a v žádné se naopak „nepropadla“ pod čtyřbodovou hranici. Nejvíce bodů, 

spolu s ČS, získala za kritérium K7 – demo verzi. Její vzhled i ovládání je na výborné úrovni, 

a uživatel se snadno orientuje v hlavní nabídce. 

Na druhém místě se s celkovým počtem bodů 28 umístila V1 – ČS. I  když v bodování 

obdržela dvakrát po 5 bodech, za kritéria K3, K4 a K5 obdržela pouze body 3. U K4(limitů) 

se nachází příliš mnoho limitujících částek a limit pro mobilní platby je zcela zbytečný.  

ČS má kritérium K5(uživatelé) také ne zcela dobře vyřešeno. Stačila by možná jedna osoba, 

která by mohla s účtem nakládat na základě rozhodnutí majitele účtu v rozsahu, který mu sám 

klient dá. Za kritérium K3(blokaci) má také 3 body. Důvodem je, že téměř u každého 

přístupového nebo potvrzujícího hesla je jiný počet možností a člověk si je nezapamatuje 

snadno. 

Na  posledních místech se umístily RB a ČSOB se ziskem 26 bodů. ČSOB získala nejméně 

bodů za K3 a K6(poplatky), který byl opravdu jeden z nejvyšších v porovnání s ostatními 

vybranými bankami. RB získala nejméně bodů za K4, protože nemá stanoven žádný limit pro 
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platby přes Internet. Limity však patří mezi zabezpečující prvky on-line bankovnictví, tudíž 

jejich nepřítomnost není dobrým ukazatelem. Možnosti přihlášení(K1) u RB se zdají příliš 

zmatené, a „obyčejný“ člověk hned nepochopí, jak se tedy do aplikace přihlásit. Demo-verze 

v RB byla ohodnocena také jako průměrná, vzhledově působila stránka příliš tmavě, a 

uspořádání jednotlivých záložek působilo zmateným dojmem. 

 

5.2 Fullerova metoda párového porovnání 

 Fullerova metoda párového porovnání je druhou metodou hodnocení jednotlivých 

kritérií ve vybraných bankovních institucích. 
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Tabulka 5.2 Fullerova metoda párového porovnání 

 K1 0,1905 K2 0,2857 K3 0,0952 K4 0,0476 K5 0 K6 0,2381 K7 0,1429 ∑  

V1 5 0,9525 4 1,1428 3 0,2856 3 0,1428 3 0 4 0,9524 5 0,7145 4,1906 

V2 4 0,762 4 1,1428 3 0,2856 4 0,1904 4 0 3 0,7143 4 0,5716 3,6667 

V3 3 0,5715 5 1,4285 5 0,476 2 0,0952 4 0 4 0,9524 3 0,4287 3,9523 

V4 4 0,762 4 1,1428 4 0,3808 4 0,1904 4 0 4 0,9524 5 0,7145 4,1429 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Pořadí: 

1) V1 = Česká spořitelna 

2) V4 = Poštovní spořitelna 

3) V3 = Raiffeisenbank 

4) V2 = Československá obchodní banka 

 

Dle Fullerovy metody párového porovnání se na prvním místě umístila ČS. Nejvíce toto 

pořadí ovlivnily kritéria K1 a K7, kde získala banka max. počet bodů – 5. Kritéria 

K2(bezpečnost) a K6(sazebník), kde získala po čtyřech bodech, měla ze všech kritérií největší 

váhu. Proto se na rozdíl od první metody hodnocení dostala ČS na první příčku. 

Druhé místo obsadila Poštovní spořitelna, avšak ztráta na ČS byla minimální. Důvodem je, 

stejně jako u předchozí metody, vyrovnané hodnocení všech zvolených prvků. 

 Na třetí příčce se umístila RB a na posledním místě ČSOB. 

Hlavním důvodem nového pořadí byly váhy, které jsme určili na začátku vybrané metody viz 

výše. Největší hodnota(váha) byla přiřazena K2(bezpečnosti), hned za ní následovalo 

kritérium K6(poplatky). Nejnižší váhu – 0b. – získalo kritérium K5(uživatelé) a druhá nejnižší 

váha byla přiřazena K3(blokaci). 

Důvod, proč zrovna bezpečnost a poplatky získaly nejvíce bodů je jednoduchý. Právě tyto dvě 

zvolená kritéria jsou největším důvodem, zda se klient rozhodne využívat přímé bankovnictví 

u své banky, či nikoli. Oproti tomu kritéria s nejnižší váhou nebudou hlavním důvodem 

rozhodnutí o využití Internetu v bankovní sféře. 
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5.3 Vyhodnocení údajů dle použitých metod 

Dle dosažených výsledků v použitých hodnotících metodách se nejlépe umístily 

banky: Česká spořitelna a Poštovní spořitelna.  

V metodě bodovací, kde jsme obodovali jednotlivá kritéria čísly 1 – 5 bodů, uspěla Poštovní 

spořitelna. Pomyslné „vítězství“ si zasloužila především proto, že ve všech bodech hodnocení 

dosahovala vysokých a vyrovnaných výsledků.  

Na druhé příčce se umístila Česká spořitelna. Ve zvolených kritériích – K1(přihlášení) a 

K7(demo-verze) získala max. počet bodů a nejhorší ohodnocení nepřesáhlo 3-bodovou 

hranici. 

Další dvě banky – RB a ČSOB v metodě bodovací obsadily poslední příčky. Obě získaly 26 

bodů. RB sice získala dvě 5-bodové známky, také se však v jejím hodnocení objevila nízká 2-

bodová hodnota. Hodnocení ČSOB bylo průměrné – v rozmezí 3 – 4 bodů, a proto nestačila 

na vedoucí příčky. 

 

Tabulka 5.3 Pořadí - metoda bodovací 

Pořadí Banka Dosažené body 

1. Poštovní spořitelna 29 

2. Česká spořitelna 28 

3. Československá obchodní banka 26 

3. Raiffeisenbank 26 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5.4 Bodové hodnocení – metoda bodovací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ve Fullerově metodě párového porovnání získala nejvyšší počet bodů Česká spořitelna. Tento 

výsledek se dá přisoudit výpočtu vah, které ovlivnily pořadí, oproti metodě první. Největší 

váhy měly kritéria K2(bezpečnost), dále K6(poplatky) a K1(přihlášení). Na druhém místě se 

umístila Poštovní spořitelna. Její ztráta na ČS však byla minimální. 

Na třetím místě se umístila RB, a na posledním – čtvrtém, ČSOB. Důvodem bylo především 

bodové ohodnocení kritérií s největší váhou (K2 a K6), kde byla lepší  RB, a proto ČSOB 

obsadila místo poslední . 

 

Tabulka 5.5 Pořadí – Fullerova metoda párového porovnání 

Pořadí Banka Dosažené body 

1. Česká spořitelna 4,1906 

2. Poštovní spořitelna  4,1429 

3. Raiffeisenbank  3,9523 

4. Československá obchodní banka 3,6667 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5.6 Váhy jednotlivých kritérií – Fullerova metoda párového porovnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 Závěr 

 Cílem bakalářské práce byla analýza elektronického bankovnictví v ČR. Jelikož 

existuje několik komunikačních prostředků, které banky používají, pro praktickou část byl 

vybrán pouze jeden – informační síť Internet.  

 V úvodní kapitole byl popsán vývoj elektronického bankovnictví a charakterizovány 

možné příčiny vzniku vzdáleného spojení klientů se svými účty, nebo jen s  pracovníky bank. 

 Další kapitola obsahovala analýzu jednotlivých elektronických prostředků. 

Komunikační kanály(osobní návštěva, platební karty a šeky) nejsou popsány. Jak vyplývá 

z názvu bakalářské práce, tématem je elektronické bankovnictví, a vyjmenované možnosti 

spojení s bankou mezi ně neřadíme. Tudíž kapitola třetí obsahovala charakteristiku 

telefonního, mobilního a počítačového bankovnictví. 

Čtvrtá kapitola – praktická část práce – byla věnována pouze bankovnictví přes 

Internet. Pro tuto část byly vybrány následující banky českého bankovního trhu: Česká 

spořitelna, Československá obchodní banka, Raiffeisenbank a Poštovní spořitelna. U 

jednotlivých bank byly podrobně popsána námi zvolené kritéria K1 – K7. 

Pátá  závěrečná část bakalářské práce obsahovala výpočet nejlepší(optimální) varianty. 

Pro hodnocení zvolených kritérií byla použita metoda bodovací a Fullerova metoda párového 

porovnání. Dle metody bodovací se na prvním místě umístila Poštovní spořitelna se ziskem 

29 bodů. Ve Fullerově metodě párového porovnání se na vedoucí příčce umístila Česká 

spořitelna se ziskem 4,1906 body. 

Rozmach Internetu se v posledních letech dostává do popředí nejen v rámci 

bankovnictví, ale také ve veřejné správě, školství a dalších odvětvích. Jedná se o dostupný 

komunikační prostředek, jehož cena se odvíjí především v závislosti na druhu jeho připojení. 

Celkový počet osobních počítačů však v ČR není vysoký a ve srovnání se zeměmi EU 

okupuje poslední příčky. Proto se stále internetové bankovnictví na našem území netěší 

takové popularitě jako v mnohem vyspělejších zemích, jako jsou USA, Německo nebo 

Švédsko. 
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Příloha č. 1 

 

Česká spořitelna – základní fakta k 30.10.2009 

 

Aktiva celkem  856,7 mld. Kč 

Počet klientů České spořitelny 5 275 790 

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 1 236 725 

Počet poboček 655 

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 10 877 

Počet karet  3 268 307 

Počet bankomatů 1 195 

 

Zdroj: http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav10002_profil 
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Příloha č. 2 

 

Technické předpoklady využití služby ČS – SERVIS 24 

 

 

Jiné operační systémy a prohlížeče než výše vyjmenované nejsou aplikací Internetbanking 

plně podporovány, a proto není zaručeno, že aplikace bude zobrazena správně a všechny 

nabízené funkčnosti budou správně zpracovány. 

 

Zdroj: příručka ČS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software 

Internetový prohlížeč 

(se 128bitovým 

šifrováním, povoleným skriptování a 

cookies, s nejnovější aktualizací) 

o Microsoft Internet Explorer 7 a 8  

o Mozilla FireFox 3.0 a 3.5 

Operační systém Microsoft Windows 

(s nejnovější aktualizací) 

o 2000, 

o 7, 

o XP, 

o Vista. 
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Příloha č. 3 

 

SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, GSM banking)  

Položka Text Cena v Kč 

1.1. Zřízení služby  zdarma 

1.2. Měsíční cena   

1.2.1. sporožirové účty  25,- 

1.2.2. běžné účty  100,- 

1.3. Změna údajů ve smlouvě  zdarma 

1.4. 
Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a 

běžného účtu  
zdarma 

1.5. 
Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, 

detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření  
 

1.5.1. e-mailem  zdarma 

1.5.2. faxem  10,- 

1.5.3. poštou  15,- + poštovné 

1.6. Zaslání přihlašovací SMS  1,50  

1.7. Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře  1,50 

1.8. 
Odblokování přístupu do služby Internetbanking; 

vygenerování bezpečnostního kódu  
zdarma 

1.9. Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů  100,- 

1.10. Zrušení služby z podnětu klienta  zdarma 

SERVIS 24 - Start *)  

Položka Text Cena v Kč 

2.1. Zřízení služby  zdarma 

2.2. Měsíční cena  zdarma 

*) pro klienty finanční skupiny České spořitelny bez sporožirového a/nebo běžného účtu 
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Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví  

Položka Text Cena v Kč 

3.1. S autentizačním kalkulátorem (pro SERVIS 24)   

3.1.1. za blokaci režimu z podnětu klienta zdarma  

3.1.2. za deblokaci režimu z podnětu klienta 150,- 

3.1.3. za výměnu baterií zdarma 

3.2. S čipovou kartou   

3.2.1. čtečka čipových karet 350,-/1 kus 

3.2.2. čipová karta 320,-/1 kus 

3.2.3. klientský certifikát s platností na 1 rok  

3.2.3.1. vygenerování 320,- 

3.2.3.2. obnova v termínu 320,- 

3.2.3.3. obnova po termínu 420,- 

 

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí 

měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   

stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den 

splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, 

přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování 

poplatku  

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh  (-) cizích 

(např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se 

účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v 

hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.  

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 31.10.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v 

pobočkách České spořitelny, a.s.  

 

Zdroj: http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav00082_sk_prime_bankovnictvi 
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Příloha č. 4 

 

Základní fakta – ČSOB k 30. 9. 2009 

 

Aktiva celkem  891,2 mld. Kč 

Počet klientů Československé obchodní banky 3 066 000 

Počet aktivních klientů Internetbanking a business 24 485 542 

Počet poboček 246 

Průměrný počet zaměstnanců ČSOB 8 012 

Počet karet  1 987 000 

Počet bankomatů 718 

 

Zdroj:www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Financni-

informace/CSOB_prezentace_vysledku_3Q2009_cz.pdf a www.zlatakoruna.info/produkty/2-

elektronicke-bankovnictvi/860-csob-internetbanking-24-ceskoslovenska-obchodni-banka-a-s 
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Příloha č. 5  

 

Technické předpoklady využití služby ČSOB-IB                   

              
Zdroj: Příručka ČSOB 

 

Hardware 

Osobní počítač o procesor Intel Pentium, příp. AMD (nebo obdobný), 

o rozlišení monitoru 1024 x 768 bodů nebo vyšší. 

Operační paměť 512 MB a více. 

Pro elektronický podpis o čtečku čipových karet podporující komunikaci přes 

rozhraní PC/SC, 

o volný port pro připojení čtečky (podle čtečky – USB 

nebo PCMCIA), 

o na čipové kartě instalované platné certifikáty pro 

přihlašování a podepisování příkazů zasílaných do 

ČSOB (vydané při zřízení služby). 

Software 

Internetový prohlížeč 

(se 128bitovým 

šifrováním, povoleným skriptování a cookies, 

s nejnovější aktualizací) 

o Microsoft Internet Explorer 6, 7 a 8 (pro pasivní 

přístup a/nebo SMS klíč, příp. čipové karty GPK, 

Starcos 2.3 a Starcos 3.0), 

o Mozilla FireFox 1.5 (pro pasivní přístup a/nebo SMS 

klíč, příp. čipové karty GPK a Starcos 2.3), 

o Mozilla FireFox 2.0 (pro pasivní přístup a/nebo SMS 

klíč, příp. čipové karty Starcos 2.3), 

o Mozilla FireFox 3.0 (pro pasivní přístup a/nebo SMS 

klíč, příp. čipové karty Starcos 2.3), 

o Opera 9.x (pro pasivní přístup a/nebo SMS klíč). 

Operační systém Microsoft Windows 

(s nejnovější aktualizací) 

o 2000, 

o Server 2003, 

o XP, 

o Vista. 

Pro elektronický podpis  Instalovanou aplikaci SecureStore (příp. 

ComfortChip nebo CryptoPlus podle typu 

čipové karty) pro správu čipové karty a 

komunikaci s její čtečkou. 
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Příloha č. 6 

Sazebník ČSOB - elektronické bankovnictví pro FO 

SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO 

BANKOVNICTVÍ  

ČSOB Linka 

24  

ČSOB Mobil 

24 

ČSOB InternetBanking 

24 

Zřízení služby  zdarma  zdarma 1) zdarma 1)  

Měsíční paušál za vedení služby 2) 40,–/20,– 3) zdarma zdarma  

1) Služba se poskytuje pouze v kombinaci se službou ČSOB Linka 24. 
2) Služba může být poskytována bezplatně nebo se slevou v rámci některých kont. 
3) Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Linka 24, cena 20 Kč platí v kombinaci s jinou službou 

elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osob).  

 

POTVRZOVACÍ ZPRÁVY, ČSOB INFO 24 SMS E-mail Fax Pošta 

Zřízení služby  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma  

Používání služby 1,–/zprávu 1,–/zprávu 1) 10,–/zprávu  20,–/zprávu 

1) V rámci všech produktových kont nabízeno zdarma.  

 

OSTATNÍ SLUŽBY  

Opětovné poskytnutí PIN  100,-  

SMS zprávy přijaté prostřednictvím ČSOB Mobil 24 zdarma  

SMS zprávy odeslané prostřednictvím ČSOB Mobil 24 
dle sazebníku 

operátora  

Vydání čtečky čipových karet (USB, USB a sériový port) 1) 500,– 

Vydání čtečky čipových karet (ve formě PCMCIA karty) 1) 2 000,– 

Vydání a obnova bezpečnostního certifikátu pro elektronické bankovnictví provedená 

pracovníkembanky na pobočce (v ceně je i případné vydání nebo výměna čipové karty) 
400,– 

Obnova bezpečnostního certifikátu pro elektronické bankovnictví provedená klientem 

prostřednictvímČSOB Internetového bankovnictví 2) 
200,– 

Mimořádná obnova bezpečnostního certifikátu  400,– 

Mimořádnou obnovou se rozumí obnova certifikátu v době delší jak jeden měsíc před koncem platnosti 

předchozího certifikátu. 1) Při prvním vydání čtečky čipové karty, případně při náhradě za znehodnocenou 

čtečku, nepodléhá její cena DPH. V ostatních případech prodeje čtečky čipových karet je nutné cenu navýšit o 

20 % DPH. 2) Služba může být poskytována bezplatně v rámci některých kont.  

 

Zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Sazebniky/Stranky/Sazebnik-pro-fyzicke-osoby-obcany.aspx#eb 
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Příloha č. 7 

 

Technické požadavky pro využití služeb přímého 

bankovnictví v RB 
 

 

GSM Banking Mobilní telefon s bankovní SIM kartou 

mobilního operátora O2, T-Mobile nebo 

Vodafone 

Internetové bankovnictví Připojení na Internet, operační systémy MS 

Windows, Mac OS, Linux, webové 

prohlížeče Internet Explorer 6 a vyšší, 

Mozilla Firefox 3 a vyšší. Jeden 

z Elektronických klíčů (mobilní klíč, osobní 

klíč) 

 

Zdroj: www.zlatakoruna.info 
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Příloha č. 8 

 

Sazebník RB k přímému bankovnictví 
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Zdroj: www.rb.cz 
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Příloha č. 9 

 

Technické požadavky k aplikaci MAX Internetbanking PS 
 

Hardware 

Osobní počítač •  procesor Intel Pentium, příp. AMD (nebo obdobný) 

•  rozlišení monitoru 1024 x 768 bodů nebo vyšší 

Operační paměť 512 MB a více. 

Pro elektronický podpis navíc potřebujete •  čtečku čipových karet podporující komunikaci přes 

rozhraní PC/SC 

•  volný port pro připojení čtečky (podle čtečky – USB 

nebo PCMCIA) 

•  na čipové kartě instalované platné certifikáty pro 

přihlašování a podepisování příkazů zasílaných do 

Poštovní spořitelny (vydané při zřízení služby) 

Software 

Internetový prohlížeč (se 128bitovým šifrováním, 

povoleným skriptování a cookies, s nejnovější 

aktualizací) 

•  Microsoft Internet Explorer 6 a vyšší (pro pasivní 

přístup a/nebo SMS klíč, příp. čipové karty GPK, 

Starcos 2.3 a Starcos 3.0,  

•  Mozilla FireFox 1.5 (pro pasivní přístup a/nebo 

SMS klíč, příp. čipové karty GPK a Starcos 2.3)  

•  Mozilla FireFox 2.0 (pro pasivní přístup a/nebo 

SMS klíč, příp. čipové karty Starcos 2.3)  

•  Mozilla FireFox 3.0 a vyšší (pro pasivní přístup 

a/nebo SMS klíč, příp. čipové karty Starcos 2.3)  

•  Opera 9.x (pro pasivní přístup a/nebo SMS klíč) 

Operační systém Microsoft Windows (s nejnovější 

aktualizací) 

•  2000,  

•  Server 2003,  

•  XP,  

•  Vista. 

Pro elektronický podpis navíc potřebujete Instalovanou aplikaci SecureStore (příp. ComfortChip 

nebo CryptoPlus podle typu čipové karty) pro správu 

čipové karty a komunikaci s její čtečkou (aplikace se 

dá stáhnout z: www.postovnisporitelna.cz). 

 

Zdroj: www.postovnisporitelna.cz 
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Příloha č. 10 

 

Max Internetbanking PS – Sazebník 

 

2  Max Internetbanking PS    

2.1  Zřízení služby  zdarma 

2.2  Měsíční paušální poplatek za vedení služby  zdarma 

2.3  Zjištění zůstatku účtu  zdarma  

2.4  Zjištění pohybů na účtu (historie účtu)  zdarma  

2.5  Jednorázový příkaz k úhradě    

2.5.1  -  podání  zdarma 

2.5.2  -  zrušení, modifikace  3,-- 

2.6  Trvalý příkaz k úhradě    

2.6.1  - zřízení  zdarma 

2.6.2  - zrušení, modifikace    

2.6.2.1 - u postžirového účtu v programu Klasik a eurokonta pro fyzické osoby - občany  3,-- 

2.6.2.2 - u postžirového účtu v programu Junior, Senior  2,-- 

2.6.2.3 - u postžirového účtu v programu Plus, Handicap  zdarma 

2.6.2.4  - u Červeného konta zdarma 

2.6.2.5 
- u postkonta Ekonom a Neziskový sektor, u  eurokonta pro právnické osoby a fyzické osoby -

 podnikatele a USD konta 
3,-- 

2.6.2.6 - u postkonta v programu Max, Obec  zdarma 

2.7  Svolení k inkasu (obecné, SIPO, Telefónica O2)    

2.7.1  - zřízení  zdarma 

2.7.2  -  zrušení, modifikace    

2.7.2.1 - u postžirového účtu v programu Klasik a eurokonta pro fyzické osoby - občany  3,-- 

2.7.2.2 - u postžirového úctu v programu Junior, Senior  2,-- 

2.7.2.3 - u postžirového úctu v programu Plus, Handicap  zdarma 

2.7.2.4 
- u postkonta bez programu a Neziskový sektor a eurokonta pro právnické osoby a fyzické 

osoby - podnikatele a USD konta 
3,-- 

2.7.2.5 - u postkonta v programu Max, Obec  zdarma 

2.8  Odeslání informace na emailovou adresu  zdarma 
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2.9  Odeslání informace prostřednictvím SMS  3,-- 

2.10 Odeslání SMS klíče pro alternativní autorizaci  zdarma 

2.11  Převod mezi účty téhož majitele ve stejné měně a v různých měnách - konverze  zdarma 

 

Zdroj: www.postovnisporitelna.cz 
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Příloha č. 11 

 

Porovnání produktů dle www.zlatakoruna.info 

 

Zdroj: http://www.zlatakoruna.info/porovnanni-produktu 

 

 ČSOB 

Internetbanking 

eKonto-přímé 

bankovnictví 

Max Internetbanking 

PS 

SERIVS 24 - ČS 

Název běžného 

účtu 

Ke všem běžným 

účtům 

eKonto Běžný účtet Osobní účet 

Okruh uživatelů Pro všechny klienty 

ČSOB 

Fyzické osoby, 

občané 

Majitelé účtů, 

disponující osoby 

FO(tuzemci i 

cizozemci, 15let+, 

podnikatelé, PO-

majitelé sporožir., 

vybraných typů 

běžných korunových 

a cizoměnových účtů 

Distribuční 

kanály 

Pobočková síť Pobočy, call-

centra, veřejné 

internetové 

stránky www.rb.cz 

3300 pošt a 34 

finančních center 

Poštovní spořitelny 

Stand.telefon, či 

mobilní telefon, 

internetový prohlížeč 

Počet uživatelů 485 542 190 000 243 000 1 200 000 

Aktivace služby 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Vedení služby 0,00 Kč (v rámci 

balíčků), jinak 20,-

/měsíc 

0,00 Kč (v případě 

nesplnění výhod 

eKonta 70,-

/měsíc) 

0,00 Kč 0,00 Kč (v rámci 

osobního účtu, jinak 

25,-/měsíc) 

Zrušení služby 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Výhody/bonusy Součástí aplikací je: 

nepřetržitý přístup 

k penězům odkudkoli, 

dobíjení SIM karet a 

provádění dalších 

plateb operátorovi 

Vodafone 

Možnost neplatit 

žádné poplatky, 

při splnění 

podmínek 

obdržíme bonus 

20,- několik forem 

přímého 

bankovnictví 

Cenová výhodnost, 

možnost pravidelného 

a dárkového dobíjení 

mobilních telefonů, 

plná elektr. podpora 

Červeného konta 

Cenově výhodná, 

přístup k účtu po 

celý rok, možnost 

dobíjení SIM karet, 

možnost zasílání 

obchodních sdělení, 

jednoduché sjednání 
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Příloha č. 12 

Zásady pro bezpečné užívání elektronického 

bankovnictví 

 

1. Chraňte si svůj osobní certifikát, resp. jeho privátní klíč  
 

2. Nepoužívejte jednoduchý PIN  
 

3. Chraňte si svůj PIN   
 

4. Chraňte svůj počítač (vč. operačního systému a internetového prohlížeče)  
 

5. Používejte bezpečný počítač  
 

6. Chraňte svůj počítač proti vir ům a spyware  
 

7. Postavte firewal (bezpečnostní zeď) před svůj počítač  
 

8. Nestahujte z internetu neznámé soubory  
 

9. Pozor na nedůvěryhodné e-maily  
 

10. Zvyšte svoji bezpečnost zasíláním zpráv SMS nebo e-mailem  
 

11. Pozor na neoriginální webové stránky  
 

12. Při přihlašování na stránkách internetového bankovnictví buďte obezřetní 

 

Zdroj: www.csob.cz 


