
Petr Kulhavý: Platební systémy pro elektronické obchody 

2010 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  

- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

PLATEBNÍ SYSTÉMY PRO ELEKTRONICKÉ 

OBCHODY 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor:  

Vedoucí práce: 

Petr Kulhavý 

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym 

 

Ostrava 2010



Petr Kulhavý: Platební systémy pro elektronické obchody 

2010  

 Prohlášení 

 Celou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny použité 

podklady a literaturu.  

 - Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

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

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

dílo.  

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

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

odst. 3).  

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

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

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

závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO.  

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

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

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

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

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

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:    

   

Petr Kulhavý 

     



Petr Kulhavý: Platební systémy pro elektronické obchody 

2010  

Anotace    

 Tato bakalářská práce se zabývá různými typy platebních systémů, používaných  

v síti internet, které jsou dostupné běžnému zákazníkovi. V první kapitole jsou popsány 

dostupné možnosti platby za služby a zboží na internetu, počínaje vývojem komunikačních 

cest, až po způsoby navazování elektronických vztahů. Dále je zdůrazněn přehled 

prostředků vzdáleného bankovního přístupu a praktické využití elektronických peněžních 

prostředků a platebních karet. V druhé kapitole jsou rozebrány jednotlivé platební systémy. 

Technická 

realizace, zabezpečení platebních bran a jednotlivé tuzemské a zahraniční platební systémy 

jsou dále podrobněji rozepsány. V další části je nastíněno vytvoření účtu v zahraničním, 

anglicky komunikujícím systému. Na závěr je zhodnocena současná situace přístupu 

populace k přijetí nových, širokou veřejností, nepoznaných platebních systémů. 

 

Klíčová slova: platební systém, Internet, platební karta, zabezpečení platebních bran 

 

Summary 

 This bachelor thesis deals with different types of payment systems used on the 

Internet which are available to ordinary costumers. In the first chapter, the options 

available for payment of goods and services on the Internet are described from the 

development of communication routes to electronic networking relationships. Next, an 

overview of remote banking access and practical use of electronic cash and credit cards is 

underlined. In the second chapter different payment systems are described. The technical 

realization, security and payment gateways, various domestic and foreign payment systems 

are described in more details. In the next section the creation of an account abroad is 

outlined, especially in the English-communicating system. Finally, the current situation of 

the population attitude to the adoption of new payment systems, which are generally 

unknown by the public, is evaluated. 

 

Keywords: payment system, Internet, payment card, security of payment gateways 
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 Úvod 

Vzhledem k masivnímu a neustále narůstajícímu využití internetu jako obchodního 

média, bylo již na toto téma sepsáno nepřeberné množství prací. Proto nebude jednoduché 

se neopakovat a ztvárnit tuto problematiku s trochu jiného úhlu pohledu. V této práci se 

dočtete o historii a vývoji systému pro výměnu dat. O možnostech elektronických plateb, 

zavedení a úspěšnosti použití elektronických peněžních prostředků a ujasníme si, které 

s platebních karet je vhodné pro účely internetových plateb používat, a které ne. Dále se 

zaměříme na právní úpravu naši i evropské legislativy, ta totiž určuje jasná pravidla jak 

hrát na poli e-komerce. 

 V dalším kroku se dozvíme, co je zapotřebí k zabezpečení placení přes Internet 

běžnou platební kartou. Pomocí analýzy určíme, která z karet je na nejvyšším stupni 

vítězů. 

 Poohlédneme se, jaké typy platebních systémů jsou veřejnosti k dispozici v českých 

zemích a v zahraniční a přiblížíme, které instituce za nimi stojí. Dále se dovíme, jaké jsou 

podmínky jejich využití, a zohledníme výhody oproti konkurenci. Pokusíme se věcně 

porovnat, nastolené systémy mezi sebou a určit, který je ten nejlepší.  

 V poslední fázi této práce se pokusíme rozklíčovat, jakým způsobem lze v praxi 

vytvořit účet u systému s nejrozšířenějším polem působnosti, který se aktuálně v tomto 

roce probojoval na Čínský trh.  
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1. Možnosti platby za služby a zboží na Internetu 

1.1. Historie elektronické výměny dat 

1.1.1. První rezervační systém 

 Jedni z prvních, kdo potřeboval elektronický systém, nikoli však platební, ale 

rezervační, byly letecké společnosti, které už neudrželi manuální zadávání rezervovaných 

sedadel. V padesátých letech minulého století to fungovalo na principu otočného pořadače, 

kde byla jedna karta ke každému letu. Když bylo sedadlo zarezervováno, musel pracovník 

obsluhy udělat značku na kartě a tak měl vizuální přehled, dokud nebyl let zaplněn. 

S postupem času však počet linek a letů stoupal, a tak se aplikovali, vrstvené karetní 

pořadače. Toto ovšem přestalo být efektivní, protože pořadač mohlo obsluhovat pouze osm 

operátorů, a ti nestíhaly zvedat telefony a značkovat stále se zvyšující počet karet [2].  

 Proto Americké aerolinie vzali do jisté míry tento problém útokem a zavedli tzv. 

Magnetronic Reservisor, můžeme chápat jako magnetický záložník, kam se ukládali data 

na první elektronické paměťové médium, a sice děrné štítky vytvořené společností IBM. 

Toto umožňovalo mnoha operátorům kdykoli se podívat na kartu daného letu současně  

a sdělit prodejci, zdali je sedadlo k dispozici. Tento způsob ale stále vyžadoval na jednom 

konci linky zaměstnance, což prodražovalo manipulaci s letenkou.  

 S příchodem „tryskového věku“ bylo zapotřebí něco vysoce automatizovaného pro 

uspokojení rezervování mnohonásobně více míst. V roce 1960 byl vyvinut systém  

s názvem SABRE (Semi - Automated Business Research Environment). Vycházel 

z jednoho z prvních online systémů, na kterém IBM spolupracovala s US Air Force, 

jménem SAGE (Semi Automatic Ground Environment). Tento systém používal série 

rozsáhlých počítačů k řízení toku zpráv z radaru do stíhacích letounů, který dramaticky 

redukoval čas potřebný k přímým útokům na přilétající bombardéry.  

 V roce 1976 se začal v Evropě používat systém Travicom (Travel Automation 

Services Ltd), vytvořený převážně společnosti Videcom a British Airlines. Tento systém 

během několika let rozšířil spoluúčast z 2 aerolinek na 49 světových společností, a stal se 

tak prvním mezinárodním systémem rezervování letenek. Přesto, že vpád SABRE do 

Evropy chtěl přinést zkázu Travicomu, British Airlines skoupila všechny podíly 
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Travicomu a obhájila jej jako nediskriminační systém výběru letu, s informacemi o 50 

přepravcích po celém světě, včetně SABRE.  

 V roce 1988 byl Travicon replikován a uzavřen. Nový systém fungující dodnes se 

nazývá Galileo [3] a patří Americké společnosti Travelport, jež je součástí GDS (Global 

Distribution System). 

 První zmínky o usnadnění elektronické výměny informací pro podniky jsou spojeny 

se systémy EDI (Electronic Data Interchange) a EFT (Electronic Funds Transfer), které 

byly uvedeny v platnost koncem sedmdesátých let. Tyto povolovaly podnikatelům 

elektronickým způsobem posílat obchodní dokumenty jako příkaz k nákupu, nakupujícího 

směrem k prodávajícímu a faktury ve směru opačném.  

 Další ikonou růstu elektronického převodu finančních obnosů se v roce 1980 staly 

platební karty, s nimi spojené ATM (Automated Teller Machine) neboli bankomaty a také 

velmi podstatný telebanking.  

 V první polovině 90. let se v USA začíná rozmáhat světově široká síť, neboli všemi 

dobře známý fenomén internet. V roce 1994 vzniká společnost First Virtual Holdings, 

která v tichosti vyvíjí systém. Velkým partnerem se stává Electronic Data System Inc, což 

je dceřinou divizí gigantu General Motors. Dále pak společnost First USA, rychle rostoucí 

firma, vydávající kreditní karty Visa.  

 Tato korporace 15. října stejného roku vydává svou první plně funkční otevřenou 

internetovou službu, kterou nazvala systém placení přes internet. Jedná se o metodu 

vytvoření automatické autorizace, která nepotřebuje předchozí vztah mezi kupujícím  

a prodávajícím. Tenhle systém se lišil v mnoha ohledech od ostatních navrhovaných 

přístupů v internetovém obchodu, a to převážně tím, že se nemohl spoléhat na šifrování, 

nebo jakékoli jiné formy kryptografie, aby zajistil bezpečnost svých obchodních transakcí. 

Místo toho použily zpětnovazební mechanismus kupujícího a tzv. dichotomii, jež rozděluje 

mezi necitlivými informacemi (mohou být posílány přes síť) a citlivými, které za žádnou 

cenu nesmějí být poslány.  

 Po roce 2000 zaznamenává tento způsob platby přes web nevídaného růstu a různé 

společnosti, převážně banky a výrobci platebních karet investují miliardy dolarů do vývoje 

a rozšíření mezi běžné spotřebitele. 
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1.1.2. Vývoj komunikačních cest a přenosu informací 

 První významné využití pro vzdálenou komunikaci zaznamenal telefon, ten však 

nebyl pro bankovnictví nejspolehlivější prostředek pro komunikaci, zákazník se mohl 

identifikovat pouze jménem, smluveným kódem nebo heslem. Zanedlouho se začal 

využívat fax. Zde se pro zabezpečení komunikace používalo jméno, číslo klienta a číslo 

jeho účtu. Pro autentizaci se používaly kódové tabulky. Tato technika nebyla dokonalá, 

často se stávalo, že data vytištěná faxem nebyla čitelná, a tak se pro potvrzování použil již 

zmíněný telefon. V chybných případech musel klient přeposlat informace znovu [1].  

 Zlom nastal v používání počítačů, kdy softwarové firmy začali připravovat 

komunikační programy. V prvopočátcích byla data předávána v textových souborech 

formou tzv. kontrolních vět, tyto představovali přesně stanovenou strukturu řetězce znaků 

se zabezpečovacím kódem pro daný den. První média pro přenos souborů byly diskety. Pro 

banku to znamenalo zaúčtování většího množství dat, bez použití lidského faktoru na 

přepážkách. Poté přišly na řadu přenosy dat z počítače do počítače prostřednictví BBS 

(Bulletin Board Service) stanice, která umožnila zabezpečený přenos tuzemských 

platebních příkazů do banky, spolu s informacemi o zpracovávaných položkách. 

  S elektronickým podpisem se výrazně rozšířilo portfolio nabízených služeb bankou 

a vznikly složitější programy pro pohodlnější obsluhu klientských účtů. Důležitou změnou 

pak byla možnost využití komunikace s bankou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na bázi 

zabezpečených serverů. 
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1.2. Způsoby navazování elektronických vztahů   

 V prostředí Internetu lze identifikovat několik způsobů, jak jsou navazovány vztahy 

mezi účastníky elektronického obchodu. Na základě těchto vztahů jej lze rozdělit do 

několika tematických oblastí [4]. Nejčastěji vyskytující se vzájemné vztahy, kterých jsme 

přímo, i nepřímo součástí jsou tyto:  

B2B - Business to Business  

 Popisuje vztahy obchodních společností mezi sebou. Nejčastěji se obchoduje se 

zbožím určeným k dalšímu zpracování či prodeji. 

B2C - Business to Customer  

 Způsob navazování obchodních vztahů mezi obchodními společnostmi  

a koncovými zákazníky, realizované webovými aplikacemi, virtuálními obchody na 

Internetu apod. Součástí je i garance dodání produktu na určitou adresu. 

B2G - Business to Government 

 Zde je řeč o elektronickém obchodování mezi obchodními společnostmi a orgány 

státní správy. 

B2E - Business to Employee 

 Jedná se o obchodní vztah mezi obchodními společnostmi a jejich zaměstnanci. 

Tato oblast může zahrnovat toky informací od zaměstnavatele k zaměstnancům, 

komunikace mezi týmy a kolegy a v neposlední řadě i pravidelné měsíční výplaty za 

vykonanou práci. 

G2C - Government to Consumer 

 Takto jsou označeny vztahy mezi vládou a běžnými občany jejich země. V praxi 

můžeme narazit třeba na systém CzechPoint, který zprostředkovává informace z různých 

oblastí. Velmi šetří čas, ale není nejlevnější. 

C2C - Customer to Customer 

 Značí vztahy mezi koncovými uživateli, tyto vznikají za účelem nákupu, či prodeje 

zboží formou on-line aukcí a inzerátů. V těchto vztazích vznikajících nejčastěji za účelem 

jednoho obchodu se nejedná o podnikatelskou činnost. 
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1.3. Elektronické peněžní prostředky 

1.3.1. Počátky elektronických platidel 

 Abychom správně pochopili situaci těchto elektronických platebních systémů, 

musíme se vrátit zpět do devadesátých let, kdy se začaly objevovat první pilotní projekty 

jako DigiCash, CyberCash (nyní pod Verisign), CAFE nebo český MONET. Klíčovou 

myšlenkou bylo to, že ePeníze (ang. e-currency) byly určitým způsobem „předplaceny“  

a nebyly spjaty s žádným účtem (anonymita). Navíc do toku peněz nebyla zapojena žádná 

třetí strana. Byla to doba, kdy „internetová bublina“ rostla neuvěřitelným tempem  

a investoři se nebáli dávat peníze do těchto projektů, i když to nebyly banky, ale noví hráči 

(nebankovní), kteří stáli za těmito projekty a vstupovali tak do bankovní sféry [6]. 

 Bublina však časem splaskla a ani velkým bankovním hráčům na tomto světě se 

moc nelíbilo, že by různé nebankovní společnosti mohly vydávat ePeníze mimo jejich trh, 

a navíc tu byla stále šance, že tyto společnosti budou prosperovat a v budoucnu jim 

ukrajovat z jejich chutného peněžního koláče. Zjednodušeně můžeme říci, že následovalo 

několik bankrotů a vznik několika nových direktiv, které se podepsaly na tom, že  

v současné době jsou ePeníze většinou produktem vydávaným pouze bankami, software-

based ePeníze v podstatě neexistují, všechny systémy používají nějaký typ účtu, pouze  

u pár systémů se dá říci, že jsou plně anonymní. 

 Tzv. ePeníze dělíme podle dvou kriterií, způsobu uložení a jejich povahy. 

1.3.2. Rozdělení ePeněz dle způsobu uložení  

 Na samostatném nosiči (Card - based) - Obsahují takové elektronické peníze, 

které jsou uloženy na přenosném médiu s integrovaným obvodem obsahujícím mikročip. 

Tento nosič musí být při transakci fyzicky předložen (smart karta, minikarta, klíčenka). 

Tato „elektronická peněženka“ zajišťuje různé kryptografické funkce a hlavně s ní můžeme 

platit i v reálném světě. Jako příklad můžeme uvést předplacené karty MasterCard, VISA 

[6]. 
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 V paměti počítače (Software - based) - Zde jsou takové elektronické peníze, které 

se spravují přes software nainstalovaný na PC či PDA, běžícím pod standardním 

operačním systémem. Typické použití je pouze přes počítačové sítě, jako je Internet. 

 

1.3.3. Dělení ePeněz  podle povahy 

 Token - based - elektronické peníze jsou opravdovou virtuální kopií skutečných 

mincí. Existují v předem definovaných hodnotách, které je pro rozměnění třeba poslat do 

vydávající banky. Každé minci je přitom přidělena určitá jedinečná číselná (registrační) 

hodnota, jejíž existence má zabránit tzv. doublespending (problému dvojího utrácení).  

Z toho také vyplývá, že každá „mince“ je použitelná pouze jednou. Typickým příkladem 

byl eCash od firmy DigiCash [6]. 

 

 Balance - based - tento způsob je častější, elektronické peníze mají podobu 

pouhého kladného nebo záporného zůstatku na elektronickém účtu. Do této kategorie jsme 

mohli zařadit např. český internetový platební systém I LIKE Q. 

1.3.4. Elektronické peníze podle paragrafů 

 Elektronické peněžní prostředky představují ekvivalent běžných peněz. 

Elektronické peníze nikdy nechtěli nahradit peníze skutečné, nahrazují je pouze v případě 

úhrady drobných částek, kde použití klasických peněz vyžaduje poměrně vysoké 

transakční náklady. Stávají se tedy konkurenty již zavedených platebních nástrojů jako je 

šek a platební karta [1]. 

 Elektronický peněžní prostředek, je platebním prostředkem, uchovávajícím peněžní 

hodnotu v elektronické podobě, a který je přijímán i jinými osobami než jeho majitelem 

resp. emitentem. Elektronické peníze jsou peněžní hodnotou uchovávanou na 

elektronickém peněžním prostředku. Elektronické peníze smějí být vydávány pouze 

emitentem el. peněžních prostředků a pouze na základě předchozího přijetí peněžních 

prostředků v hodnotě ne nižší, než je hodnota elektronických peněz (doporučení Komise 

ES č.97/489/ES a Směrnice č.2000/46/ES. 
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 Emitenty el. peněžních prostředků mohou být pouze licencované instituce. V ČR 

může být dle zákona emitentem banka, pobočka zahraniční banky a inst ituce 

elektronických peněz (akciová nebo evropská společnost se sídlem na území ČR, která 

vydává el. peníze a které k výkonu této činnosti udělila ČNB licenci). Dále pak osoba 

k tomu oprávněná na základě jednotné bankovní licence a za stanovených podmínek jiná 

osoba, která k tomu obdrží souhlas od ČNB. 

1.4. Mikroplatby 

 Z běžných platebních nástrojů, jako jsou platba v hotovosti, šeky nebo platební 

karty, je pro placení malých částek nejvhodnější platba v hotovosti (cash). Cash je však 

zdola limitován hodnotou nejmenší mince (např. jeden eurocent nebo desetník). Existuje 

však takové zboží, či spíše služby, kterým toto může činit problém. Tradičně se tento 

problém řeší pomocí předplacení služeb za fixní částku na určité období. Zatímco platby 

předem zaručují, že bude poskytovateli za provedené služby zaplaceno, omezují spoustu 

zákazníků, kteří chtějí služby používat jen příležitostně. Také je omezena možnost danou 

službu pouze vyzkoušet [6]. 

 Před několika lety vznikl nespočet nových platebních schémat (mikroplateb), která 

se zaměřila na časté a nízkohodnotové platby na Internetu. Přežilo jich však jenom pár. 

Aby byly mikroplatby úspěšné a svým provozovatelům se vyplatily, bylo potřeba, aby je 

používala obrovská masa lidí, resp. aby počet samotných plateb byl obrovský, především 

proto, že cena mikroplatby (a tím pádem i zisk z ní) nemůže být příliš veliká. Dá se říct, že 

existující finanční komunita pro tento nový druh plateb nenašla příliš velké pochopení,  

a tak se začaly objevovat mikroplatební modely od převážně softwarových firem – 

Millicent, PayWord, MicroMint, DirectPay, I Like Q, Monetka atd.  

 Mikroplatební systémy efektivně přenášejí velmi malé částky a samotný 

komunikační provoz, jenž stojí peníze, je v těchto systémech udržován na nejmenším 

možném minimu. Díky tomu, že zisk z každé platby je velice malý, musí mikroplatební 

systém být schopen ověřit každou platbu velice levně, zároveň však musí redukovat počet 

výpočetně náročných operací. 
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 Mikroplatby mohou také představovat kreditní schéma, kdy vzniká virtuální kredit 

(měna), pomocí níž jednotlivé uživatele můžeme odměňovat a tím i motivovat  

k požadovaným úkonům (návštěva webových stránek atd.). 

 Dnes, s odstupem pár let, již můžeme říci, že celkové uživatelské přijetí 

mikroplatebních systémů bylo velmi pomalé, možná také kvůli nedostatku plnohodnotného 

obsahu, který není volně přístupný v nějaké formě jinde na Internetu. Podobně obchodníci 

se zdráhali investovat do kvalitního obsahu, dokud neexistovala dostatečně velká základna 

uživatelů ochotných platit malé částky. 

 Drtivá většina uživatelů chápe Internet jako bezplatný zdroj informací, tudíž není 

ani v nejmenším ochotna za informace platit a raději věnuje mnohem více úsilí a nákladů, 

aby získala danou informaci nebo službu „zadarmo“. Tyto a jiné příčiny způsobily, že 

naprostá většina největších mikroplatebních projektů z let 1995 až 1999 již neexistuje. 

1.5. Prostředky vzdáleného bankovního přístupu 

 Jsou to produkty umožňující využívat klasické bankovní produkty elektronickou 

cestou. Nejedná se však o nové produkty platebního styku, pouze se proces jejich sjednání, 

využití či ukončení převedl plně či z části do elektronické podoby [1]. U některých tato 

změna znamenala významný dopad na funkčnost samotného produktu a lze tedy hovořit  

o produktu novém.  

 

Tab.1 Realizace vzdálené komunikace klient - banka 

způsob ovládání účtu konkrétní realizace 

elektronické (přímé) 

bankovnictví 

Homebanking (pomocí komunikačních programů) 

Internetbanking (přes webové rozhraní) 

telefonní bankovnictví 

Call centrum (živí operátoři) 

IVR (komunikace s hlasovým automatem) 

SMS zprávy 

GSM-SIM toolkit 

WAP 
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 Forem vzdáleného přístupu pro komunikaci s bankou je hned několik, využívány 

jsou především tyto: platební karty, homebanking, phonebanking, GSM banking  

a internetbanking. Kde nás nejvíce zajímá první zmíněný a tím je platební karta, o které se 

dále zmíníme. Možnosti využití jednotlivých forem, které klient má, jsou dvě, záleží zdali, 

chce pouze informace získat, nebo provádět platební operace. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme produkty elektronického bankovního styku na pasivní a aktivní.  

 Vzdálená komunikace k peněžní hodnotě zahrnuje různé přístupy k ovládání účtů 

(tab. 1), které jsou integrovány do jednotného propojení komunikačních kanálů se 

systémem banky (obr. 1). 

  

 

Obr.1 Schéma jednotného propojení komunikačních kanálů se systémem banky 

 

 

1.6. Platební karty 

 Platební karty jsou již dnes běžně používaným platebním nástrojem. Jejich historie 

sahá do roku 1950, kdy společnost Diners Club vydala první platební kartu na světě.  

V současné době se používají platební karty několika druhů – embosované, s magnetickým 

proužkem, čipové (paměťové, mikroprocesorové), internetové a optické. Od roku 2005 by 

každá platební karta používaná v Evropě měla být čipová standardu EMV [6].  
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1.6.1. Čipová karta  

 Dělíme ji na paměťovou a na modernější procesorovou kartu. Paměťové se 

používají pro jednoduché aplikace, jako jsou předplacené telefonní karty, které mají čip  

s 60 nebo 120 paměťovými buňkami. Tyto buňky jsou použitelné jenom jednou, to 

znamená, že jakmile se paměťová jednotka použije, karta se dále stává bezcennou a může 

se vyhodit.  

 Jak již název u druhého typu čipových karet napovídá, karty obsahují 

mikroprocesor, který kontroluje přístup k informacím na nich uložených. Čipové 

procesorové karty zvyšují ochranu proti podvodům a používají se v těch nejdůležitějších  

(z hlediska bezpečnosti) aplikacích (obr. 2). Pro potvrzení platby je potřeba znát PIN kód. 

 V dnešní době dochází k celosvětovému nahrazování karet první generace  

(s magnetickým proužkem) a paměťových karet procesorovými smart kartami. Tyto karty 

jsou založeny na EMV (Europay - MasterCard - Visa standard) pro vzájemnou 

kompatibilitu čipů a terminálů [6]. 

 Tento typ platební karty je v současné době masově propagován nejen z důvodu 

nejvyšší bezpečnosti. Je dodávána ke každému bankovnímu účtu v různých modifikacích 

(embosovaná, neembosovaná) a s množstvím přidaných hodnot, např. cestovní pojištění, či 

pojištění proti krádeži. 

 

Obr. 2 Čipová platební karta 
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1.6.2. Embosovaná karta 

 Embosovanou kartu dnes nabízí každá solidní karetní společnost. Podívejme se na 

ni z kritického pohledu, zkrátka co ji lze vytknout. Problémy, které způsobuje nebo může 

způsobit, jsou hned dva. S prvním z nich se setkáte po každé platbě, která je uskutečněna 

pomocí imprinteru (mechanický snímač používaný k otisku karty, „žehlička“). Oním 

problémem je sledování zůstatku. Zatímco po platbě uskutečněné on-line se sníží váš 

disponibilní zůstatek téměř okamžitě a vy si můžete kdykoli ověřit své finanční možnosti,  

naopak platba na základě imprinteru se vám na vašem účtu projeví až za několik dní (může 

se stát, že až za 14 dní, při zahraničních platbách i déle). V ČR se však s offline platbou 

setkáme velmi zřídka. 

 Dalším problémem, který ovšem může mít daleko nepříjemnější důsledky, je 

nemožnost okamžitého zamezení zneužití embosované karty. Ve chvíli, kdy přijdete  

o svou platební kartu (ztráta či krádež), je nutné, abyste o tom co možná nejrychleji 

spravili svou banku. Stejně jako v případě neembosované karty, je také embosovaná karta 

okamžitě po telefonátu do banky zablokována proti elektronickému zneužití. Rozdílnost 

však vyplývá právě z možnosti platit embosovanou kartou pouze na základě reliéfního 

písma a podpisu, který lze velice snadno napodobit [6].  

 Proti zneužití v prodejnách, kde lze platit prostřednictvím imprinteru, provádí 

banka tzv. stoplistaci. Problém tkví v tom, že obchodníci dostávají aktualizovaný stoplist 

(seznam karet, o které zákazníci přišli) většinou až s týdenní frekvencí, takže zloděj nebo 

nálezce karty má dostatek času, aby účet dostatečně vyplenil. Obchodník by si měl před 

transakcí telefonicky ověřit u banky, zda je karta v pořádku, ale až od stanoveného limitu.  

 Její oponentka neembosovaná karta nemá reliéfní písmo, a proto s ní jde zaplatit 

pouze elektronickou (online) cestou, je tedy bezpečnější. 

1.6.3. Karta s magnetickým pruhem 

 U této elektronické platební karty je proužek čten protažením karty čtecí hlavou 

(jak manuálně, tak i automaticky). Proužek je rozdělen na tři stopy, z nichž první dvě jsou 

normou určeny jen ke čtení, zatímco na třetí může být i zapisováno. Ačkoliv kapacita 

proužku – něco málo přes 1000 bitů – se zdá nízká, je to dostačující k uložení potřebných 

údajů [6]. 
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 Výhodou karet s magnetickým proužkem je jednoduchost, a tudíž nízké náklady na 

výrobu. Naopak nevýhodou je omezená kapacita magnetického proužku i nedostatečná 

ochrana proti zneužití. 

 České banky od vydávání těchto karet upustily, protože od 1.1.2005 na ně přešla 

plná zodpovědnost za škody vzniklé paděláním nebo zneužitím. 

1.6.4.  Internetová karta 

 Pokud rádi nakupujete na Internetu, je internetová platební karta určena právě vám. 

Slouží výhradně pro platby na Internetu a pro písemné či telefonické objednávky u nás  

 i v zahraničí. Výhodou internetových platebních karet by měla být vyšší bezpečnost  

a snížená možnost zneužití. Tato karta nemá plastovou podobu, skládá se z informace  

o čísle platební karty (16-ti místné číslo), časové platnosti a kódu CVC2 (obdoba PINu). 

Osobní identifikační číslo PIN, které je v případě standardních platebních karet nezbytné 

pro uskutečnění některých typů transakcí, k virtuální kartě není vydáváno [6]. 

 Pokud budete chtít platit přes Internet, stačí zadat jen číslo „karty“, kontrolní kód  

a platba bude uskutečněna. Virtuální platební karta je určena výhradně pro platby na 

Internetu (e-komerce transakce), například pro nákupy na dobírku, pro platby za 

internetové služby aj. 

 Pozor není však možné provádět operace, jakými jsou výběry z bankomatu, 

rezervace hotelů, letenek, automobilů atp. V případě bankomatů je to zcela pochopitelné, 

nejedná se o operaci přes Internet. Ale proč ne rezervace?  

 Pokud chcete rezervovat přes Internet například hotel, je to samozřejmě možné, ale 

k dokončení transakce budete později muset svou platební kartu předložit a lísteček  

s několika čísly v takovém případě skutečně nestačí. 

1.6.5. Optická karta 

 Optické karty se zatím vyrábějí bez procesoru, ale v budoucnu na tomto druhu karet 

jistě nebude chybět. Umožňují ukládání mnoha megabytů dat, nicméně údaje mohou být 

zatím zapsány jen jednou a nelze je smazat. Nacházejí využití například ve zdravotnictví, 

neboť jejich kapacita umožňuje uložení rentgenových snímků [6]. 
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 Náklady na výrobu optických karet jsou již skoro stejné jako na výrobu čipových. 

Většímu rozšíření tohoto typu karet zatím brání nestandardní protokoly používané  

v karetních čtečkách a cena čtecího zařízení, která je stále příliš vysoká (až $ 3 500). 

Blízká budoucnost podle mne patří jasně čipovým kartám, co se týče té vzdálenější, 

domnívám se, že trhu platebních karet budou dominovat optické paměťové karty. Dovolím 

si tak trochu prorokovat, že jednoho dne bude každý z nás mít jednu takovou kartu doma, 

bude ji používat pro placení, pro vstup do různých objektů, jako doklad totožnosti, až 

půjde k lékaři, ponese si na této kartě svůj celoživotní lékařský záznam a jistě ji využije  

i při dalších příležitostech, které jsem zde neuvedl. 

1.6.6. Předplacená karta 

 Předplacená karta nevyžaduje žádný účet, ani žádnou pozitivní úvěrovou historii. 

Může být vydána úplně každému, protože s jejím výdejem nejsou žádná rizika. 

Předplacené platební karty lze velmi dobře využít. Umožňují transparentní kontrolu nad 

výdaji, protože je v praxi nelze přečerpat (až na některé embosované výjimky). Tyto karty 

můžeme v zásadě rozdělit do třech kategorií: karty dárkové, včetně jejich anonymních 

variant, karty dobíjitelné a karty virtuální. Dále mohou být podle typu plně elektronické, 

embosované, s čipem nebo bezkontaktní [5]. 

 Předplacené platební karty lze velmi dobře využít mezi samotnými spotřebiteli jako 

formu dárku. Velmi dobré uplatnění mají při cestování jako náhrada cestovních šeků i jako 

kontrolní prostředek, jak neutratit více, než máte na kartě. Mladí lidé prostřednictvím 

předplacené karty mohou jednorázově nebo pravidelně dostávat kapesné.  

 Tyto karty slouží i jako prostředník pro převod, resp. výplatu finančních prostředků 

ze zahraničí, protože se jedná o levnější způsob, než zahraniční platba. Toho často 

využívají zaměstnavatelé v USA. Bankovní převody do Evropy jsou drahé, proto raději 

koupí předplacenou kartu, na ní vloží potřebný obnos a tu zašlou poštou svému 

zaměstnanci. Je pak na něm, jak prostředky využije. 

 V České republice se s předplacenými kartami téměř nesetkáte, podle bank o ně 

není ze strany klientů zájem. Jeden karetní odborník z velké české banky potvrdil, že 

prioritou banky je naučit české klienty kartou hlavně platit, takže předplacené karty nejsou 

v této chvíli na pořadí zájmu. 
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1.6.7. Analýza výhodnosti platebních karet 

 Pro porovnání výše zmíněných platebních karet je použita konvergentní metoda 

multikriteriální analýzy. Jelikož, nejsou k dispozici jasně kvantifikované koeficienty, 

zvolily jsme váženou variantu této metody s vlastními známkami. Jako kritérium s nejvyšší 

váhou je určena bezpečnost, přece jen pro každého je nejdůležitější, aby o své finanční 

prostředky nepřišel. Podmínky pro udělení známky jsou tři: autorizace pomocí PINu, 

možnost zablokování karty a nastavení nízkého limitu pro platby. Stejnou hodnotu vah 

mají vlastnosti typu, dostupnost na českém trhu či v zahraničí, a různé možnosti využití 

platebního instrumentu, kde je podmínek použito hned pět: možnost platit v zahraničí, 

v obchodech a na internetu, vybírat z bankomatů a možnost verifikace s PayPal účtem. 

Nejnižší váhu má kritérium cena. Známka je o to větší, kolik podmínek daná karta splňuje 

(tab. 2).  

Tab. 2 Vícekriteriální matice 

typ 
platební 

karty 

podmínka dostupnost bezpečnost využití cena 

váha 3 5 3 2 

přepočet vah 0,23 0,38 0,23 0,15 

čipová (procesorová) 2 3 5 3 

magnetická 1 2 5 2 

internetová 1 1 2 1 

optická 1 1 1 5 

předplacená 1 1 4 2 

 

Tab. 3 Vážená matice 

typ platební karty typ kritéria max max max min Uti Výsledné pořadí 

čipová (procesorová) 0,231 0,385 0,231 0,077 0,923 1. 

magnetická 0,000 0,192 0,231 0,115 0,538 2. 

internetová 0,000 0,000 0,058 0,154 0,212 4. 

optická 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5. 

předplacená 0,000 0,000 0,173 0,115 0,288 3. 

 

 Pro přehlednost zde není uveden výpočetní mezikrok, tzv. normalizovaná matice. 

Tato analýza odráží výhodnost jednotlivých karet jako univerzálních platebních 

instrumentů. Z testu jasně vyplývá, (tab. 3) že královnou mezi kartami je karta čipová 

(procesorová). 
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2. Rozbor platebních systémů 

Veškeré systémy používané k platbě přes internet lze rozdělit na tuzemské  

a zahraniční. Orientace v domácích systémech a tvůrcích těchto zabezpečených platebních 

systémů je přece jen snazší a proto budou právě ty rozpitvány. Zahraničních služeb je 

nepřeberné množství a tak se dovíme pouze o těch, které jsou gigantické a dotýkají se 

tuzemského trhu. 

Do počátku roku 2003 u nás existovaly tři mikroplatební projekty: I Like Q od 

Villusion, Monetka společnosti Computer Press a DirecPay od Computer MCL Brno. 

Počínaje 1. lednem 2003, kdy začal platit nový zákon, provoz mikroplatebních systémů 

podléhá předchozímu souhlasu ČNB, která jej vydává na základě žádosti ve správním 

řízení. Avšak i po kladném vyřízení žádosti musí provozovatelé mikroplatebních systémů 

dodržovat několik pravidel, z nichž první říká: „Elektronický peněžní prostředek vydaný 

držiteli uchovává elektronické peníze v hodnotě nejvýše 4 500 Kč a současně celková 

částka závazků vydavatele nepřesáhne v žádném okamžiku částku 150 000 000 Kč.“ 

Jedinou cestou, jak se tomuto opatření vyhnout, je žádost o vydání bankovní 

licence. Nicméně je velice nepravděpodobné, že by společnosti provozující mikroplatební 

systémy, kde se roční zisky nepohybují nad několik milionů, mohly nashromáždit částku 

500 miliónů Kč, nutných pro vydání licence [6].  

S těchto důvodů lze mluvit o pětiletém „hluchém období“, kdy nebylo možno platit 

za služby na internetu přímo pomocí platební karty. Výjimkou je však eBanka, která 

vsadila právě na ovládání účtů z pohodlí domova přes internet. Ovšem velmi málo e-shopů 

mělo vytvořenou spolupráci s touto bankou. Pro ty, jež měly u této instituce svůj účet, to 

v praxi vypadalo tak, že byli přesměrováni na online platební bránu svého účtu. Tam se 

bylo zapotřebí přihlásit a vytvořit platební příkaz, potažmo zadat převod peněz z účtu na 

účet. Podstatnou výhodou bylo, že v okamžiku zadání platebního příkazu nemuselo být na 

účtu v eBance dostatek finančních prostředků, stačilo je tam dodat i později během doby 

splatnosti, většinou do 48 hodin. Touto politikou si eBanka získala enormní počet klientů  

a to i přes tu skutečnost, že patřila mezi nejdražší banky na českém trhu. eKonto (tab. 4)  

původně vyvinuté eBankou je nyní součástí nadnárodního holdingu Raiffeisen bank, která 

rozšiřuje možnosti tohoto konta. Příkladem je možnost nechat si platit bankou za vedení 

účtu v případě, že jsou splněna určitá kritéria. 
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Tab. 4 Statistiky zúčtovaných plateb přes eKonto - Raiffeisen Bank 

rok počet transakcí obrat 

2000 17 011 17,11 mil. Kč 

2001 29 157 29,53 mil. Kč 

2002 42 365 53,62 mil. Kč 

2003 48 031 71,71 mil. Kč 

2004 56 584 96,55 mil. Kč 

2005 67 367 134,58 mil. Kč 

2006 103 970 234,39 mil. Kč 

2007 125 457 318,96 mil. Kč 

2008* 101 977 266,32 mil. Kč 

*V roce 2008 jsou údaje za první 3 čtvrtletí. 

 

Na podobném principu platebního tlačítka funguje od roku 2008 i tzv. MojePlatba 

od Komerční banky. Po dokončení objednávky a kliknutí na odkaz, sytém přesměruje 

platícího na aplikaci internet bankingu MojeBanka s předem vyplněnými údaji komu  

a kolik peněz se má odeslat. Z toho jasně vyplívá, že zájemce o využití služby musí být 

vlastníkem onoho konta u Komerční banky. Obchodník má platbu garantovánu, protože 

banka provádí blokaci na účtu klienta i v čase kdy není možno uskutečnit převod okamžitě, 

třeba o víkendu nebo v nočních hodinách. Tento platební systém sází na jednoduchost 

implementace a nevyžaduje velké zásahy do IT systémů obchodníků. 

2.1. Technická realizace zabezpečení platebních bran 

2.1.1. 3-D Secure 

 Bylo zapotřebí vytvořit protokol pro bezpečné platby běžnými platebními kartami. 

Proto pod záštitou společnosti Visa vznikl bezpečný platební systém 3-D Secure a ten pak 

adoptovala jak Mastercard pod názvem SecureCode, tak i JCB International se svým 

J/Secure. Tento systém již používá převážná většina platebních bran nejčastěji bankovních 

institucí. Zajišťuje bezpečnost tím, že údaje o své kartě nakupující neposkytuje 

obchodníkovi, ale přímo bance.  
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 Přenos informací o kartě probíhá pomocí HTTPS protokolu [7], který údaje klienta 

zakóduje tak, že si nikdo kromě banky údaje nemůže přečíst. Platba kartou je buď 

autorizována vydavatelskou bankou, nebo zamítnuta. Zákazník mající kartu vydanou pod 

tímto zabezpečovacím systémem navíc může rozšířit proces autentizace při placení o další 

údaje, které zná pouze on a nikdo jiný jeho kartou nezaplatí, i kdyby si zkopíroval obvyklé 

údaje kreditní karty (číslo, datum expirace, kontrolní číslo). Zákazník platící tímto typem 

karty, je pak vždy vyzván k zadání dodatečných údajů, které si nastavil (např. jméno 

papouška, poslední čtyřčíslí pasu ap.). Teprve po zadání odpovídajících údajů je transakce 

provedena. 

 Jako jediná z tuzemských bank provozující přímo protokol 3-D Secure, je ta 

s největším počtem klientů. Jedná se o Českou spořitelnu. 

2.1.2. PayMuzo 

 Global Payments Europe provozuje on-line platební bránu PayMuzo [8]. Jedná se  

o nadstavbu protokolu 3-D Secure, která se fyzicky implementuje do zdrojového kódu 

jednotlivých e-shopů. Tato brána umožňuje obchodníkům a prodejcům přijímat bankovní 

karty MasterCard a VISA při on-line transakcích. Bezpečnost systému PayMuzo je 

posílena používáním digitálního podpisu všech dat přenášených mezi platební bránou a on-

line obchodem. 

 Hlavní výhodou platební brány je výrazné zvýšení bezpečnosti transakcí z hlediska 

všech zapojených stran - držitele karty, obchodníka, vydavatelské banky a zúčtující banky. 

Systém PayMuzo je rychlý a bezpečný pro všechny zúčastněné strany.  

 V případě zájmu o využití této platební brány, musí být žadatel zároveň klientem 

jedné ze tří bank, které podporují protokol 3-D Secure. Jedná se o Raiffeisen bank (dříve 

eBanka), Komerční banka a Československá obchodní banka.  
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2.2. Tuzemské platební systémy 

2.2.1. PaySec 

 Od dubna roku 2008 je k dispozici platební systém vytvořen finanční společnosti 

ČSOB ve spolupráci s Poštovní spořitelnou. Je určen převážně pro mikroplatby například 

za hudbu nebo inzeráty [9]. I když se o PaySec hovořilo jako o české modifikaci PayPal, 

není tomu tak docela.  

 Platební karty podporující online platby zde nejsou zapotřebí, protože systém 

funguje na předplaceném principu. Neodečítá peníze za platby přímo z účtu v bance přes 

platební kartu, proto tedy nefunguje jako nějaké prodloužení platební karty. Pro placení 

přes PaySec si nejdříve musíte své konto u této služby založit a nabít penězi podobně třeba 

jako peněženku eWallet používanou v síti internetových videopůjčoven Kinománia.  

 Lze využít dvou způsobu nabití konta. Klasickým převodem z běžného účtu nebo  

s pomocí platební karty přes službu PayMuzo. Není přitom nutné mít u ČSOB nebo 

Poštovní spořitelny běžný účet. Ten je možno mít v kterékoliv bance, ovšem pro klienty 

dvou zmíněných bank je převod poněkud pohodlnější.  

 Tahle služba má však svá omezení, pro převody částek o maximálním objemu 

100 000,- Kč v případě tzv. ověřeného klienta, v opačném případě maximálně 60 000,- Kč. 

Také využívání této služby není zadarmo, systém strhává 2% z každé nabité částky.  

 Internetových obchodů, kde je možno zaplatit za poskytnuté služby prostřednictvím 

systému PaySec je hned několik, uveďme pouze pár z těch známějších. Lékárna.cz,  

i-legálně.cz, kosmas.cz, letuška.cz, minibazar.cz nebo třeba v aukční síni aukro.cz. Pro 

ostravské příznivce inzerátů je možno se s tímto platebním systémem setkat u společnosti 

avízo.cz. 

 PaySec neslouží jen k platbě za zboží v e-shopech nebo za služby na Internetu. 

Peníze si mohou mezi sebou posílat i jednotliví řadoví uživatelé služby PaySec. Převod 

peněz v rámci systému se nijak zásadně neliší od zadávání převodu z běžného účtu  

v internetovém bankovnictví. 
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 PaySec je možno implementovat na jakýkoliv e-shop vlastními silami, společnost 

však doporučuje využít ostravské specialisty na poli e-komerce a to NetDirect. Tato 

společnost implementovala platební systém PaySec dříve než byl oficiálně spuštěn a měla 

tu možnost testovat jeho funkčnost. 

2.2.2. SuperCASH 

 Pár týdnu po uvedení systému PaySec spustila jako druhá v pořadí možnost platit 

on-line společnost MANUM [10], která k platbě využívá hojně rozmístěné terminály 

společnosti Sazka a nově spolupracuje i s Českou poštou. Princip funkce platebního 

systému SuperCASH je založen na anonymitě platícího. Po odsouhlasení objednávky 

služby či produktu, systém prodejce vygeneruje 24 místný kód, který je možno vytisknout 

nebo jednoduše opsat. Tento kód pak zákazník předloží u terminálu v kterékoli trafice, 

benzinové stanici nebo na přepážce České pošty. Do deseti minut od zaplacení je 

obchodník vyrozuměn o tom, že platba byla přijata a může expedovat zboží nebo uvolnit 

službu. Doporučeno je využít této služby při nákupu nad 50,- Kč z důvodu, že ke každé 

platbě je připočítán tzv. transakční poplatek, který činí částku 10,- Kč. 

 Tento systém je jiný než všechny ostatní a jeho majitelé dokonce tvrdí, že ve světě 

nemá obdoby, proto si jej nechali patentovat a udělit ochrannou známku, typické  

R v kroužku, čímž je společnost registrována. 

 Obchodníků, jež využívají tohoto způsobu placení, doposud čítají na 4 desítky a lze 

očekávat nárůst využití. Z těch známějších je možno představit největšího prodejce letenek 

královna.cz a již několikrát zmíněný aukční dům aukro.cz. 

2.2.3. mPeníze 

 Posledním projektem na poli platebních systémů, vybudovaným v plodném roce 

2008 jsou tzv. mPeníze [11]. Tyto byly vyvinuty tuzemským lídrem mezi vyhledávači 

seznam.cz, pod záštitou finanční instituce mBank. Klienti seznamu a participujících  

e-shopů mohou využít platební systém mPeníze přes doménu mpenize.cz. Nutnou 

podmínkou pro nakupování tímto způsobem je vlastnit konto u mBank.  
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 Funguje to tak, že klient po naplnění nákupního košíku a vyplnění profilových 

údajů u daného prodejce klikne na odkaz mPeníze. Poté zvolí „online platba“ a je 

přesměrován na internetové bankovnictví mBank, kde provede příkaz k úhradě. Výše 

nákupu je omezena pouze zůstatkem účtu a je možno využít úvěrového rámce, tedy 

přečerpat konto za určitých splátkových podmínek.  

 mBank garantuje určitý stupeň zajištění platebního procesu tím, že spolupracuje 

pouze s obchodníky, jejíž internetový prodejní portál získal značku kvality  

APEK (obr. 3). APEK = Asociace pro elektronickou komerci. 

 

 

Obr. 3 Certifikát české kvality 

 

 I zde lze v reálném čase provádět převody mezi jednotlivými účastníky platebního 

systému, tedy online platby mezi účty mBank. Hlavními výhodami je absence nutnosti 

meziúčtu a to, že je služba zdarma.  

2.2.4. Prémium SMS 

 Jak již z nadpisu vyplývá, jedná se o způsob placení prostřednictvím SMS zpráv 

[12] poslaných z mobilního telefonu. Tato služba je poskytována společností goNET s.r.o., 

tudíž za ní nezodpovídá žádný z mobilních operátorů. Cena jedné SMS se pohybuje 

v rozmezí od 3,- Kč do 99,- Kč a lze ji použít od různých soutěžních zpráv, přes platbu za 

melodie, loga, hry až po podání komerčního inzerátu. 

 Jistou odrůdou tohoto platebního styku je možnost pomoci v nouzi v případě, že 

nastane nějaká katastrofa, která materiálně ublíží velkému množství spoluobčanů nebo 

prostě jen z charitativních důvodů. Tato se nazývá DMS neboli dárcovská SMS. 
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2.2.5. GoPay 

 Tento unikátní projekt [13] sdružuje všechny výše zmíněné možnosti platebních 

styků dohromady a přináší tak komplexní platební řešení formou univerzální platební 

brány (obr. 4). Je tedy možno zvolit si mix platebních metod podle preference. Navíc však 

nabízí tzv. Go peněženku a je možno jej zařadit mezi systémy založené na předplaceném 

principu, podobně jako PaySec.  

 

 

Obr. 4 Univerzální platební brána GoPay 

2.3. Zahraniční platební systémy 

2.3.1. PayPal 

 Historie nejstaršího platebního systému sahá do konce roku 1998. Vznikl uprostřed 

internetového boomu a velice rychle přilákal masu lidí, nejen díky agresivní kampani, kdy 

byl každý nově vytvořený účet nabyt částkou $ 10, později $ 5. Jak už to u lidí bývá, 

zmocnil se této možnosti organizovaný zločin a společnost ztrácela každý měsíc nemalé 

částky. V prostředí aukční síně eBay se tento systém ukázal, být velmi rychlým  

a pohodlným způsobem přesunu peněz.  
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 Popularita a počet účtů rostla enormním způsobem, a tak se jej společnost eBay 

v roce 2000 rozhodla koupit za 1,5 miliardy dolarů a vytvořit z něj svůj primární platební 

systém. Podle wikipedie proteklo za rok 2008 tímto systémem 60 miliard dolarů, což 

představuje 9 % celosvětového a 15 % amerického podílu na poli e-komerce [14]. 

 Od roku 2006 je možno využít tuto službu i u nás a to v plném rozsahu, nejen 

placení, ale i příjem plateb tuzemskými prodejci. Tato služba je zcela zdarma pro ty, kteří 

ji využívají pro platby oběma způsoby, (bude objasněno v další kapitole). V případě, že 

chcete peníze přijímat je zapotřebí počítat s poplatky se službou spojenými.  

 Poplatková politika závisí na výši měsíčního obratu a je vybíráno mezi 1,9 % až  

2,9 % ze zaplacené částky plus 10,- Kč za každou transakci. Takže logicky, čím vyšší 

platbu obchodník příjme, tím vyšší poplatek zaplatí. Naopak u drobných plateb je výše 

poplatku zanedbatelná. Další poplatky jsou spojeny s vyplácením peněz na bankovní účet. 

Jejich výše se liší zemi od země. Jedná-li se však o převod mezi dvěma účty stejné měny,  

a pokud není realizován prostřednictvím platební karty, je i příjem peněz zdarma.  

Společnost PayPal je u nás zastoupena finanční institucí Unicredit bank. 

2.3.2. Google Checkout 

 Internetový gigant Google přišel v roce 2006 s platebním systémem Checkout [15],  

o kterém tvrdí, že není konkurencí pro PayPal, přece jen Ebay je jeden z největších 

inzerentů Googlu. Nejedná se tudíž o elektronickou peněženku, nepřechovává žádné 

virtuální peníze, ale jde čistě o prostředníka mezi bankovním účtem a obchodem. 

 Společnost uvádí hned tři důvody, proč jejich služeb využít. Je zapotřebí jedné 

jediné registrace pro všechny obchody, vysoce zabezpečený nákup a ukončení přijímání 

otravných emailů od obchodů, kde jste někdy v minulosti cokoli nakoupily. Funguje tedy 

jako jakýsi anonymizér, neboli prostředník mezi nakupujícím a obchodem. Hlavní 

předností z pohledu zákazníka je, že zadá své citlivé údaje pouze jednou a předá je pouze 

jednomu subjektu. Poté během brouzdání na internetu a vybírání zboží se jednoduše 

přihlásí ke svému účtu a provede bezpečný nákup. 

 Výhodou Google je horentní databáze partnerů a participujících společností, což 

nahrává pro masivní zavádění této služby. 
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 Cenová politika Google je velmi agresivní. Pokud ovšem nebude na svůj platební 

systém dokonce doplácet. Cena za příjem platby je nastavena na 20 centů plus 2 % 

z částky. To je ovšem velmi nízká hodnota vzhledem k tomu, že poplatky platebních karet 

společností VISA a MasterCard jsou běžně nastaveny na 30 centů a 1,95 % z částky. 

Z toho vyplývá, že pokud nemá s nimi nějakou zvláštní dohodu, bude řadu transakcí 

vyloženě dotovat. Navíc je možno neplatit vůbec v případě, že obchodník inzeruje 

prostřednictvím aplikace AdWords a proinzeruje deset procent svého obratu 

prostřednictvím Google Checkout. 

2.3.3. PayPay 

 Další z alternativních platebních systémů vzniká v roce 2003 pod záštitou 

slovenské společnosti WorldClearing. Tento systém je plně lokalizovaný do českého 

jazyka a nabízí vytvoření elektronické peněženky převodem finančních prostředků na účet 

PayPay. Dalo by se jej charakterizovat jako plnohodnotná obdoba bankovního účtu 

s možností zůstat v anonymitě. Pro převod peněz lze mimo jiné použít běžné složenky, 

takže odpadá nutná potřeba jakýchkoli účtů u finančních institucí [16].  

 Peníze je zde možno posílat mnoha způsoby. Mezi první tři, jež jsou zcela zdarma, 

patří webové rozhraní, email a pomocí aplikace PayPayDesktop. Dále je možno peníze 

posílat a přijímat pomocí SMS zprávy. V případě odeslání finančních prostředků na 

bankovní účet je třeba počítat s poplatky. 

 Systém rozlišuje tři úrovně pokrytí mezinárodního bankovního trhu na USA, 

pokryté země (převážná většina zemí Evropské unie) a nepokryté země (zbytek světa). Za 

převody na bankovní účty dle úrovně jsou účtovány různé poplatky, nejlevněji však vyjdou 

země pokryté. 

 Pozor ovšem tento systém má vážné problémy s identitou [17]. Koncem roku 2009 

se objevil email, že web na dlouhodobě používané adrese paypay.com je podvržený. 

Přitom, ale email vypadal jako nedůvěryhodný spam, který se snažil navést uživatele na 

podvodný web paypayinc.com. Bohužel nelze věrohodně zjistit, který web je pravý a která 

společnost je skutečným provozovatelem. 

 I když si systém v česku získal několik vážných příznivců, nikdy se neprosadil 

k rutinním platbám v e-shopech.  
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2.3.4. Srovnání platebních systémů 

 Vybrat pomyslného vítěze z těchto kvalitních soupeřů je opravdu nelehký úkol. 

Vzhledem k mnohotvárnosti porovnávaných systémů byla vytvořena srovnávací tabulka 

(tab. 5), která prezentuje základní rysy jednotlivých platebních cest. První srovnávaná 

vlastnost ePeněženka znamená, že je možno navýšit zůstatek na elektronickém účtu. 

Prakticky se jedná o změnu běžných prostředků na ePeníze. V druhém sloupečku jde  

o možnost zaplatit jakoukoli (plastovou) platební kartou, kterou používáme dnes a denně, 

způsobem bezpečnějším, než je vystavování citlivých informací všem obchodníkům  

a potažmo komukoli, kdo tyto data umí zachytit. Platba SMS zprávou má hned dvojí 

využití. Je možno přímo zaplatit za službu, ale také přeposlat určitý obnos peněz na účet 

v daném systému. Platební tlačítko je uvedeno v e-shopech spolupracujících obchodníků a 

je hlavním zdrojem finančních zisků platebních zprostředkovatelů. Nutnost založit nový 

účet u bankovní instituce ukládá pouze jediný z respondentů a tím si výrazně snižuje 

konkurenceschopnost. V posledním sloupci je řeč o poplatcích. Jak je vidět nejčastějším 

způsobem výběru provize je procentem z částky, jež je připisována na účet prodejce. Při 

přesunu prostředků z účtu na účet v rámci jednoho systému je tato možnost u všech 

zdarma. 

 Z tohoto průzkumu vyplynulo, že nejšikovnější cestou pro běžného spotřebitele, jak 

platit v prostředí internetu je systém GoPay. Ovšem pokud se na tuto problematiku 

podíváme z pohledu mezinárodního prodejce, vyhrává beze všeho PayPal, jež má dlouhou 

historii a široké mezinárodní pole působení. 

Tab. 5 Srovnání základních vlastností platebních systémů 

  

ePeněženka 
platba 
kartou 

platba 
SMS 

zprávou 

platba 
prostřednictvím 

platebního 
tlačítka 

nutnost 
založit 
účet v 
bance 

poplatky - 
procentem/paušálně 

PaySec ANO NE NE ANO NE procento 

SuperCash NE NE NE NE NE paušál 

mPeníze NE NE NE ANO ANO procento 

Prémium Sms NE NE ANO NE NE paušál 

GoPay ANO ANO ANO ANO NE procento 

PayPal ANO ANO NE ANO NE procento 

Google Checkout NE ANO NE ANO NE procento 

PayPay ANO NE ANO NE NE procento 
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3. Praktické zkušenosti s platebními systémy 

3.1. Vytvoření PayPal účtu 

 K vytvoření PayPal účtu je zapotřebí pouze platná emailová adresa, čímž dnes 

disponuje téměř celá populace. Jelikož společnost stále nepřeložila svou elektronickou 

prezentaci do češtiny, může se tak pro našince stát jedinou překážkou právě neschopnost 

porozumět anglickému textu. Prostředí je však velmi jednoduché a intuitivní, a tak založení 

nového účtu a využívání této služby není nic, co by nešlo zvládnout. 

 Během registrace lze vybrat jednu ze 189 nabízených zemí, kde nechybí žádný 

z vyspělých států západního ale i východního bloku světa. Implicitně jsou nastaveny 

Spojené Státy Americké.  Pro komunikaci se serverem je zde na výběr ze čtyř světově 

nejpoužívanějších jazyků a to anglického, španělského, francouzského a samozřejmě 

čínského.  

 Dále pak je možno vybrat ze tří typů účtu, těmi jsou Personal Account, Premier 

Account a Business Account (obr. 5). Premier Account vybereme v případě, že chceme 

tuto službu využít jak pro placení, tak k inkasování peněžních částek. V případě Business 

Account je to podobné s tím rozdílem, že do spolupráce vnášíme registrovanou společnost. 

Vytváříme tedy nejjednodušší z možných účtů s názvem Personal Account.  

 Během zadávání osobních údajů do formuláře je potřeba zadat telefonní číslo ve 

formátu 00420123456, druhou variantu +420123456 systém neakceptuje a dokola žádá  

o vyplnění pole telefon. V dalším kroku se ptá, jakým způsobem bychom chtěli platit své 

nákupy. Na výběr je ze dvou možností a ty jsou, poslat peníze z bankovního účtu na 

PayPal účet, anebo platit okamžitě pomocí bankovní karty bez vystavování jejího čísla 

obchodníkům. Pro převedení peněžních prostředků na účet PayPal je nezbytné splnit určité 

podmínky. Pokud není jméno na koho je účet psán identické se jménem majitele 

bankovního účtu, je zapotřebí vyplnit do poznámky bankovního příkazu patnáctimístné 

„Transfer ID“, které je vygenerováno unikátně pro každý PayPal účet a skládá se 

z kombinace čísel a písmen.  
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 V případě, že nechceme posílat peníze na jejich účet, využijeme druhé možnosti 

propojení a potvrzení debetní nebo kreditní karty, ta však nemusí být embosovaná, ale 

musí mít povoleny internetové platby. S PayPal účtem je možno spřáhnout jednu, ale i více 

platebních karet. Po propojení mé kreditní karty VISA bylo automaticky z účtu strhnuto 

1.95$ (což bylo 37,19 Kč, protože k tomuto dni 7.3.2010 byl kurz 1 USD = 18.3491 CZK). 

Tato nákladová položka obsahovala čtyřmístný kód, pomocí kterého bylo možno dokončit 

spřažení platební karty s účtem PayPal, a zároveň nabila předplacenou část účtu, o kterou 

byla snížena částka prvního nákupu. 

 Je třeba podotknout, že je možno platit kartou hned po vytvoření PayPal účtu, aniž 

by bylo dokončeno spřažení s tuzemským účtem. 

 

 

Obr. 5 Výběr ze tří možných typů PayPal účtů 
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Personal Account (osobní účet) 

 Ideální pro online nakupování, posílání a přijímání plateb přes zabezpečenou síť 

PayPal. Na tento typ účtu není možné přijímat platby provedené debetní nebo kreditní 

platební kartou. Platební operace jsou bez poplatků, kromě operací kdy se převádí měny. 

Zde je poplatek 2,5 %. 

 

Premier Account (zvýhodněný účet) 

 Účet vhodný pro nakupování a prodávání na eBay. Platby za zboží a služby  

v e-schopech. Na tento typ účtu můžete přijímat všechny platby, je tu ale již menší 

poplatek. 

 Poplatek za přijaté platby - 1,9 % až 3,4 % z částky + 0,35 EUR. Poplatek za 

převod z PayPal do své banky - poplatek zatím není stanoven nebo není žádný. Operace, 

kdy se převádí měny, jsou zpoplatněny 2,5 % z převáděné částky. 

 

Business Account (obchodní účet) 

 Správná volba pro online obchodování, akceptuje kreditní karty, debetní karty  

a platby z bankovních účtů. Povoluje přístup více uživatelů. 

 Poplatky a jejich výše je stejná jako u Premier účtu.  

 

PayPal umožňuje členům mít jeden Personal a jeden Premier nebo Business účet, ale každý 

PayPal musí být založen na unikátní e-mail adresu [18]. 
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4. Závěr 

 Je možno vypozorovat, že na českém poli e-komerce bylo několikaleté „hluché“ 

místo z pohledu konkurence platebních systémů. Finanční domy jakoby nechávali volný 

průběh adaptování českého spotřebitele na prostředí elektronických obchodů, a teprve po 

delším čase začali investovat do online systémů bezhotovostních plateb. Je až s podivem, 

že jak předplacený Paysec, terminálový SuperCash, tak i mPeníze s portálem seznam.cz  

v zádech, přešli na ostrý provoz svých online platebních systémů v téměř stejný okamžik, 

v roce 2008.  

 Bohužel s toho vyplývá, že nejsou v provozu ani pouhé dva roky, a proto nebyl 

zhotoven žádný relevantní průzkum využitelnosti jednotlivých tuzemských platebních 

bran. Nejvíce se ovšem mluví o službě PaySec, přece jen má za sebou dvě finančně  

a počtem klientů silné instituce, konkrétně ČSOB a Poštovní spořitelnu, které jsou si 

vědomy, že ten pravý exponenciální růst využití bezhotovostních plateb na internetu teprve 

přijde. 

 Není tajemstvím, že 91 % uživatelů internetu má zkušenost s nakupováním přes 

toto fenomenální médium. Ovšem 80 % z této početné skupiny stále silně pochybuje 

o nezneužitelných schopnostech online plateb. Všichni dobře víme, co dokážeme a proto 

velmi rádi platíme, až když je nám produkt nebo služba doručena přímo do rukou. To je 

jeden z důvodu proč v této branži sklízí velké zisky Česká pošta, či jiné přepravní  

a doručovatelské společnosti. 

 Z pohledu obchodníků zde bude stálá nevole implementovat do svých e-shopů 

platební systémy na bázi přímého propojení s platebními kartami, dokud si správci těchto 

karet budou nárokovat tak vysoké provize. Typickým příkladem je systém PayPal, kde 

procentuální provize je mnohdy na hraně s obchodníkovou marží. 

 Budoucnost online plateb je velmi příznivá, vzhledem k tomu, že každým rokem se 

obchodníkům exponenciálně rostou výnosy plynoucí z e-komerce. Dokonce  

i velmi konzervativní, čeští spotřebitelé si pomalu zvykají na bezpečnost plateb přes 

internet. Takový e-shop, ve kterém do budoucna nebude možno zaplatit hned při 

objednávce, se na trhu dlouho neudrží. Společnosti si budou vážit každého bonitního 

zákazníka mnohem více, budou dělat vše proto, aby jejich platební systém byl 100% 

kompatibilní se zákazníkovým, jen aby nešel utratit své finanční prostředky jinam. 
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