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Anotace 

 V předložené práci je zpracován přehled možností řízení přístupu k internetovým 

informačním zdrojům. V první části práce je zpracován přehled možností přístupu 

k internetovým informačním zdrojům s ukázkou zavedených systému pro jejich 

zpřístupnění. Následně je vypracován přehled způsobu realizace bankovních transakcí na 

internetu s uvedením popisu jejich funkce. Další část se věnuje platebnímu systému 

PayPal, ve které je uveden detailní postup zavedení do uživatelského prostředí systému a 

jsou zde uvedeny funkce, které tento systém nabízí. V další části jsou vytvořeny modelové 

příklady různých způsobů přístupu k internetovým informačním zdrojům realizované 

pomocí platebních prvků systému PayPal. 

 

Klíčová slova: Informační zdroj, transakce, přístup, PayPal, systém, IPN 

 

Summary 
 This thesis treats of an overview of options for the access kontrol to Internet 

information sources. In the first part trere is a review of options for access to Internet 

information resources with a demonstration of the systems for their disclosure. 

Subsequently an overview of kinds of realization of bank transactions on the Internet with 

descriptions of their functions. Further there is deals with the payment system PayPal, 

which contains the detailed procedure for introduction into the system and there are 

specified functions of the system. In other parts of the developed model examples of 

different ways to access Internet information resources implemented by elements of the 

payment system PayPal. 
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ÚVOD 
 Elektronické informační zdroje se staly v dobách rozvoje informačních technologii 

hojně využívanou možností přístupu k informacím. Postupné zavádění internetového 

připojení do domácností mělo za následek pokles poptávky po tištěných informačních 

zdrojích, jelikož byl takřka totožný obsah dostupný na internetu zdarma. Tento fakt vyvolal 

v nemalém měřítku řadu otázek o možnosti placených internetových obsahů. S možností 

placeného přístupu k internetovému obsahu se začaly využívat různé druhy platebních 

systémů, které se staly, jak z pohledu poskytovatelů tak uživatelů, vhodným prvkem pro 

realizaci přístupu k daným informačním zdrojům.  

 Cílem této práce je popsat nejpoužívanější možnosti přístupu k internetovým 

informačním zdrojům, seznámit se s prostředím platebního systému PayPal a na základě 

zjištěných informací navrhnout stanovené modelové příklady placeného přístupu 

k internetovému obsahu prostřednictvím tohoto systému. 

 V první kapitole, „Možnosti přístupu k informačním zdrojům“, je uvedeno rozdělení 

informačních zdrojů z hlediska přístupu s uvedením praktických příkladů zavedených 

systému pro jejich zpřístupnění. 

 Druhá kapitola, nazvaná „Bankovní transakce na internetu“, se zabývá popisem 

nejčastěji využívaných možností pro úhradu poplatku na internetu. 

 Ve třetí kapitole, „Platební systém PayPal“, je popsán detailní postup pro zavedení 

uživatele do systému PayPal a jsou zde uvedeny funkce, které tento systém nabízí. 

 Předmětem poslední kapitoly, „Modelová řešení“, je vlastní návrh placených 

přístupu k internetovému obsahu v prostředí systému PayPal jak z pohledu poskytovatele 

služby tak zákazníka, který hodlá danou službu skrze PayPal platební portál zakoupit.  
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1. MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K INFORMAČNÍM 
ZDROJŮM 
V této kapitole se budu zabývat možnostmi přístupu k internetovým informačním 

zdrojům s uvedením praktických příkladů jejich zpracování prostřednictvím platebních 

systému. Po dohodě s vedoucím práce byl tento bod osnovy do bakalářské práce přidán 

z důvodu nasycení důležitých informací spojených s touto prací. 

1.1. Druhy informačních zdrojů 
 Online katalogy (elektronické katalogy knihoven) 

 Databáze (profesionálních informací) 

 Oborové portály 

 Digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy 

1.2. Informační zdroje z hlediska přístupu 
 Informace jako taková má svou praktickou hodnotu, kterou lze stanovit vhodným 

oprávněním, tedy vytyčením možností přístupu. 

1.2.1. Volně přístupné 
 Jde o přístup, díky kterému lze bezplatně využívat informačního zdroje na internetu. 

Tento pojem ovšem neznamená, že jde o informaci zdarma. Náklady spojené s vytvořením 

tohoto informačního zdroje platí nejčastěji vláda (především v USA) nebo jiná, zpravidla 

nezisková, organizace (oborové sdružení apod.). Uživatel má tedy k těmto informacím 

zcela neomezený přístup.[1] 

1.2.2. Přístupné po registraci 
 Na některých serverech se setkáme s řešením přístupu skrze bezplatnou registraci. 

Jde o uvedení základních osobních údajů, přístupového jména a hesla, které uživateli 

zaručí plné využívání dostupných materiálů. Jde samozřejmě o bezplatné využívání 

informací. 
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1.2.3. Částečně přístupné 
 Jsou takové informační zdroje, které může uživatel využívat zpravidla v určitém 

časovém intervalu. V tomto časovém horizontu je uživateli poskytnut bezplatný přístup 

k dané informaci. Po uplynutí časového intervalu lze tuto informaci využívat, ovšem již za 

peníze. Druhým případem je přístup k neúplnému informačnímu zdroji, kdy je uživateli 

poskytnuta pouze ukázka celého dokumentu, který lze zpřístupnit zaplacením daného 

zpravidla symbolického poplatku. 

1.2.4. Placené 
 K tomuto typu informačního zdroje má uživatel přístup po zaplacení určitého 

poplatku, který je zpravidla stanoven poskytovatelem, nebo autorem této informace. Je 

takřka zřejmé, že se v případě placeného obsahu bude jednat o obsah „unikátní“. Placený 

přístup k tomuto obsahu lze realizovat prostřednictvím platebních systému vhodných pro 

mikroplatby, jelikož se zpravidla jedná o částky v řádech desetikorun. Uživatel má na 

internetu možnost využití jednorázového platebního styku, nebo zakoupením předplatného, 

čímž placený obsah zpřístupní. 

 

1.2.5. Zprostředkování přístupu k informačním zdrojům na VŠB-TUO 
 Přímo ze sítě VŠB-TUO na základě IP adresy 

 Ze vzdáleného počítače přes bránu k informačním zdrojům 

- příkladem může být brána ČVUT: https://dialog.cvut.cz/ 

- uživatel vybere univerzitu na které studuje a pomocí autorizačních údajů 

(uživatelské jméno a heslo) se přihlásí do systému. 

 Ze vzdáleného počítače přes VPN 

Prostřednictvím VPN získáme přístup do vnitřní sítě VŠB-TU Ostrava. Přistupovat 

lze třemi způsoby - z Internetu, sítě CZFree Ostrava a z bezdrátové sítě TUONET-VPN. 

Pro přístup je nutné v klientském program nastavit příslušnou IP adresu nebo doménové 

jméno VPN koncentrátoru (vpn.vsb.cz). Zprostředkovat přístup přes VPN mohou všichni 

studenti a zaměstnanci školy bez nutnosti aktivace služby. Uživatel si pro využití VPN 

musí na svůj počítač nainstalovat klienta (Cisco VPN klient). 
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Aplikaci Cisco VPN klient lze využívat na různých platformách. Na internetu máme 

k dispozici verze pro WindowsXP, Windows Vista, Linux a MAC OS-X. Aplikace se 

využívá pro přístup k počítačovým sítím z veřejných PC (např. v Internetové kavárně). 

Nebezpečí může nastat při práci na cizích nebo neznámých počítačích, které mohou 

obsahovat neznámý software, který může zaznamenávat citlivé osobní údaje (uživatelské 

jméno, heslo). [2,3] 

1.2.5.1. Přístup k sítí VŠB 

1. Spustíme VPN klienta 

2. Klikneme na tlačítko „NEW“ pro vytvoření nového spojení 

3. Do kolonky „HOST“ zadáme název potřebného VPN koncentrátoru který se liší 

typem přístupu: 

 vpn.vsb.cz – přístup z Internetu 

 10.1.1.1 – přístup z bezdrátové sítě (tuonet-vpn) 

 10.152.16.115 – přístup ze sítě CZFree Ostrava 

4. Do pole „Name“ zadáme příslušný název spojení (vsb) 

5. Do pole „Password“ zadáme stanovený kód pro přístup k síti (vsb3000) 

6. Nastavení uložíme tlačítkem „Save“ 

7. Tlačítkem „Connect“ se připojíme ke školní síti, kde zadáme své osobní číslo 

(sac020) a heslo.[4] 

 

 
Obr.  1 VPN klient[4] 
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1.3. Přístup k informačním zdrojům – Mikroplatba 

1.3.1. Premium Rate SMS 
 Speciální platební systém, pomocí kterého uživatel platí za služby či zboží 

prostřednictvím sms zpráv, které jsou zpoplatněny speciálním tarifem. Při stagnaci 

mikroplatebních systému se stala tato možnost velice rozšířenou u mnoha provozovatelů a 

nabízela stále větší škálu platebního využití.[5] 

Platby Premium sms: 

 Informační služby, zákazník získává potřebné online informace. 

 Přístup na internetové stránky, využití služeb. 

 On-line registrace 

 Zajímavou možností je využití M-Parking, platba parkovného skrze sms. 

 Hlasovaní, ankety, apod. 

Struktura: 

 Tvar čísla prémiové sms je sedmimístný : 90ABCxy 

 A – síť operátora (0 a 1 – dostupné ve všech sítích, 3 a 4 - pouze T-mobile) 

 BC – číslo poskytovatele služby 

 xy – cena sms v Kč, včetně DPH 19% (rozmezí od 3 do 79Kč) [6] 

1.3.2. Moneybookers 

Platební systém moneybookers je vhodnou možností pro hrazení našich 

internetových plateb. Českým uživatelům nabízí možnost zaslat peníze na účet u 

moneybookers prostřednictvím bankovního převodu. Největší výhodou tohoto systému je 

zavedení v českém jazyce, čímž se stal hojně využívanou platební možností. Nabízí nám 

bezpečnou a rychlou volbu pro platby na internetu, což je u mikroplateb podstatná výhoda. 

[7] 

 
Obr.  2 Moneybookers[7] 
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2. BANKOVNÍ TRANSAKCE NA INTERNETU 
V dobách rozvoje informačních technologii se stávají platby po Internetu běžným 

standardem a v současné době jsou již běžnou součástí online nakupování. Elektronické 

placení se stává stále využívanější možností platebního styku na internetu na úkor 

bankovních převodů a nákupu na dobírku. 

2.1. Platba z účtu na účet 
 Internetové bankovnictví se stalo pro mnohé uživatele rychlou a pohodlnou možností 

k ovládání jejich bankovního účtu. K přístupu do elektronického bankovnictví je zapotřebí 

pouze počítač připojený na internet a internetový prohlížeč. Odpadá potřeba instalovat 

speciální programy pro chod systému jak je tomu u homebankingu. Spojení s bankou lze 

tak uskutečnit kdykoliv a z kteréhokoli počítače připojeného k internetu. Moderní mobilní 

telefony mají možnost využít svůj vestavěný prohlížeč pro přístup k internetovému 

bankovnictví.[8] 

 
Obr.  3 Schéma bankovního převodu[21] 
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2.1.1. Možnosti platby 

 Jednorázová platba – příležitostný platební styk 

 Trvalý příkaz – pravidelný platební styk, při kterém se nám z účtu strhává stejná 

částka v jeden daný den v měsíci jednomu příjemci (platba inkasa). 

2.1.2. Náležitosti potřebné pro převod 

 pro převody v rámci České republiky: číslo účtu příjemce a kód banky 

  Př. 19-2000145399  /     0800 

 pro převody do zahraničí: IBAN kód – formát čísla účtu definovaný mezinárodní 

normou ISO 13616. Dále může banka požadovat jméno a adresu příjemce a jeho 

banky nebo jiné údaje. [9] 

  Př. CZ 65 08000000192000145399 

 

 

2.1.3. Zajištění bezpečnosti 

 Autentizační kalkulátor – Hardwarové řešení bezpečnosti internetového 

bankovnictví. Uživateli se po zadání příslušného hesla vygeneruje šestimístný kód, 

kterým lze provádět příslušné operace na bankovním účtu.[10] 

 Autentizační SMS zaslaná jako běžná SMS – Potvrzení transakce je řešeno pomocí 

sms zprávy, kdy uživatel obdrží unikátní kód na předem registrovaný mobilní 

telefon. 

 Autentizační SMS zaslaná jako šifrovaná SMS SIM-TOOLKIT – Uživatel obdrží 

šifrovanou sms zprávu, kterou otevře pomocí speciální SIM karty s bankovní 

aplikací (bankovní SIM).[8] 

 
 

Číslo účtu Kód banky 

2 znaky: kód země 2 znaky: kontrolní číslice Max. 30 znaků: kód banky a číslo účtu 
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 Podpisový certifikát – Pro obsluhu bankovního účtu potřebuje klient osobní 

certifikát, který je v tomto případě uložený v souboru. Pro zvýšení bezpečnosti je 

vhodné si jej ukládat na externí disk, který bude připojen pouze při práci 

s účtem.[10] 

 Podpisový certifikát uložený na čipové kartě – Pro tento typ zabezpečení potřebuje 

uživatel speciální čipovou kartu (podpisový certifikát) a čtečku čipových karet.[8] 

 TAN kódy – Uživatel poštou obdrží seznam TAN kódů, které slouží k potvrzení 

bankovních operací. Po aplikaci TAN kódu se stává tento kód neplatný. Pro další 

operaci je nutno použit kód jiný.[8] 

 Uživatelské jméno a heslo – Pro přístup a následné operace v internetovém 

bankovnictví musí uživatel zadat přihlašovací jméno a heslo. Potvrzení operace 

není řešeno žádným jiným bezpečnostním prvkem.  

2.2. Platba platební kartou 
 Platba platební kartou na internetu se stává stále rozšířenější možností úhrady 

požadovaného zboží či služby. Největší výhodou tohoto platebního styku je jednoduchost a 

rychlost, což zákazníkovi zajistí okamžité využití požadovaného zboží či službu, např. 

software, rezervaci jízdenky, pojištění či mediální soubory. Nejdůležitější otázkou je 

ovšem síla zabezpečení tohoto způsobu platebního styku.[11] 

 Vydavatelská banka ověří informace na kartě, následně si odečte provizi a uhradí 

částku prodávajícímu. Do formuláře obchodníka stačí zadat pouze číslo karty, popřípadě 

další kód. Zavedením systému 3D secure se výrazně zvýšila bezpečnost transakcí při 

platbě platební kartou .[12] 

2.2.1. Postup platby platební kartou 
  Zákazník, který nakupuje na internetu je při využití platby platební kartou 

přesměrován na stránky obchodníkovy banky a poté, jestliže je zákazníkova karta zařazena 

v systému 3D Secure, je přesměrován na stránky své banky, kde vyplní potřebné formuláře 

(heslo, číslo karty, Piny apod.) a po ověření transakce je vrácen zpět do banky obchodníka. 

Při platbě prostřednictvím systému 3D Secure jsou tedy všechny důležité osobní údaje 

předávány bezpečnou cestou, čímž je zajištěno zamezení přístupu obchodníka 
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k informacím o platební kartě zákazníka. Tento systém nám tedy výrazně snižuje možnost 

zneužití platební karty ze strany obchodníka.[12] 

 U 3D Secure plateb zvolíme online platbu kartou a typ karty. Nyní jsme internetovou 

aplikací přesměrováni na platební bránu banky, která zajišťuje interakci mezi obchodníkem 

a zákazníkem. Vyplníme číslo karty, datum ukončení platnosti a kód CVV2/CVC2 

(uveden na rubové straně karty v podpisovém proužku). Prostřednictvím zpracovatelské 

banky se transakce ověří, a pokud jsou uvedené údaje v pořádku, platba proběhne. Díky 

systému 3D secure obchodník vidí jen, že byla platba akceptována a že ji banka schválila, 

bez možnosti přístupu k osobním údajům zákazníka[13] 

U typu plateb na zahraničních serverech, zajišťuje ověření transakce příslušná 

zprostředkovatelská firma, případně banky, která provádí autorizaci karty. Lze se setkat i 

se způsobem, kdy do formuláře zadáme číslo platební karty a vše odešleme, nicméně 

obchodník poté provede ověřovací hlasovou autorizaci (zprostředkovatel karetních 

transakcí platbu povolí, nebo zamítne), eventuálně ručně zadá údaje o platební kartě do 

elektronického terminálu, pomocí něhož platbu provede. S touto možností je ovšem 

spojena nutnost zaslání stvrzenky o provedené platbě.[13] 
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Obr.  4 3D Secure[14] 

 
1) Zákazník vybere zboží či službu o které má zájem. 

2) Po potvrzení vybraného zboží je nakupující přesměrován na zpracovatelskou 

banku, kde zadá platební údaje. 

3) Probíhá odsouhlasení objednávky mezi zpracovatelskou bankou a obchodníkem. 

4) Banka odešle dotaz kartové asociaci (Visa,MasterCard), která potvrdí 

zařazení/nezařazení držitele karty do systému 3D-secure a pošle odpověď zpět do 

banky. 

5) Banka pošle žádost na autentizaci(ověření) karty do vydavatelské banky přes 

prohlížeč držitele karty. 

6) Vydavatelská banka požádá držitele karty o heslo. Držitel karty vyplní heslo a 

banka toto heslo potvrdí. 

7) Vydavatelská banka pošle odpověď zpátky do zpracovatelské banky přes prohlížeč 

držitele karty. 

8) V případě že autentizace proběhne úspěšně, je internetová platba dále zpracovávána 

jako běžná bankovní transakce. 

9) Zpracovatelská banka zašle obchodníkovi informace o výsledku transakce. 
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V případě že držitel karty není zařazen do systému 3D-secure, transakce proběhne bez 

autentizace držitele karty. Zodpovědnost za případné zneužití karty nese vydavatelská 

banka.[14] 

2.2.2. Možnosti zneužití platební karty 
 K nejčastějším případům zneužití dochází běžným nákupem na internetu. Bohužel 

má mnoho bank primárně nastaveno, že se na stvrzenkách –  jak na originále pro 

zákazníka, tak na kopii pro obchodníka – tiskne celé číslo karty uživatele včetně data 

expirace. K případnému zneužití platební karty tedy stačí pouhý kontakt s tímto platebním 

dokladem. K realizaci platebního styku je zapotřebí ještě CVV/CVC kód z druhé strany 

karty,  k němuž se může kdokoli dostat, nedáváme-li na kartu patřičný pozor. Je tedy 

zřejmé, že problém není v (ne)bezpečnosti internetu, ale v riziku zneužití údajů z platební 

karty třetí osobou.[13] 

Kódy CVV/CVC jsou ovšem povinné jen pro obchodníky tuzemských zemí. Při 

nákupu na amerických a dalších serverech není zadání těchto kódů prakticky vůbec 

povinné. K realizaci platebního styku stačí uvést číslo platební karty a datum exspiraci si 

vymyslet. Nemusí přitom jít jen o nezaručené servery, lze se tímto způsobem 

lehkovážného zacházení setkat také u známých nákupních center. Platba kartou přes 

internet je bezpečnější než u běžného prodejce v kamenném  obchodě, jelikož 

komunikujeme zabezpečenou cestou přímo s karetním centrem finanční instituce – 

obchodník tedy nemá k údajům vůbec přístup.[13] 

2.2.3. Zásady bezpečnosti 
  V případech kdy není internetový obchod vybaven technologii 3D secure bychom 

měli dodržovat několik důležitých pravidel, kterými lze eliminovat možnost zneužití 

platební karty. 

 Platby kartou jen u seriozních obchodníků využívajících protokol SSL 

 Nákup jen u prodejců, které známe a jsme si jistí jejich důvěryhodností 

 Nebezpečnost phishingu 

 Ochrana údajů o své platební kartě 
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2.3. Elektronická peněženka 
Bezhotovostní platební styk se začal již před lety hojně využívat i v České republice. 

Platby kartou se staly v obchodních sítích velmi vyhledávanou možností, ať už kreditní 

nebo debetní. Obrovský potenciál v řešení platebního styku skrývají tzv. virtuální 

elektronické peněženky, jako například světově známý platební portál PayPal (z důvodu 

nezavedení českého jazyka se v tuzemských zemích zatím natolik nerozšířil) nebo moderní 

česká alternativa PaySec.[15] 

2.3.1. Jak elektronická peněženka funguje? 
Ve své podstatě je účel elektronických peněženek založen na rychlém a bezpečném 

zpracování elektronických plateb. Využitím elektronické peněženky se zbavujeme nutnosti 

opakovaně zadávat při každé budoucí platbě údaje o platební kartě, jako je číslo platební 

karty, datum expirace a bezpečnostní kód CVV/CVC, potřebné k dokončení požadované 

transakce, které jsou v případě elektronické peněženky pevně uloženy v uživatelském účtu. 

S elektronickou peněženkou lze na internetu platit i bez fixace na běžný bankovní 

účet spojený s registrací kreditní/debetní karty. Dobíjení peněž na účet platebního systému 

lze realizovat kdykoli prostřednictvím účtu u kterékoli banky. Tento způsob zajistí 

uživateli nastavení osobního limitu financí, se kterými chce na internetu disponovat. 

Velkou výhodou pro uživatele platebních systému je přehledné administrační 

rozhraní, díky kterému lze snadno kontrolovat stav účtu, přehled proběhlých transakcí 

s možností detailního popisu a má tak nad svými finančními prostředky absolutní kontrolu. 

Samotná realizace platby prostřednictvím platebního systému je tak pro uživatele velmi 

rychlá a snadná.[15] 

2.3.2. Bezpečnost platebních systému 

 Elektronickou peněženku nabíjíme pouze takovým finančním obnosem, který 

potřebujeme pro běžné využívání, kdežto platební karta odráží plný objem 

finančních prostředků na našem účtu v závislosti na stanoveném limitu. Riziko je 

tedy v případě peněženek sníženo omezenou částkou, o kterou bychom maximálně 

mohli přijít v případě zneužití.[15] 
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 Při využívání klasického typu dobíjení účtu elektronické peněženky odpadá nutnost 

zadávat citlivé osobní údaje své kreditní karty. Pro manipulaci s finančními 

prostředky nám stačí zadat přihlašovací jméno a heslo do platebního systému. 

Bezpečnost je ovšem dána pouze (ne)možností přístupu třetích osob k danému 

heslu.[15] 

 Velmi zajímavou možností platebních systému je nastavení limitu toku financí na 

daném účtu. Při překročení tohoto limitu již nestačí zadat pouze přihlašovací údaje, 

ale jsme také vyzvání k autorizaci prostřednictvím mobilního telefonu, čímž je 

zajištěna značná bezpečnost našich financí.[15] 

2.3.3. Elektronická peněženka v praxi – In-karta ČD 
 In-karta je bezkontaktní čipová karta českých drah. Vzhledem i velikostí připomíná 

běžnou bankovní platební kartu (Obr. 5). Lze jí využívat jako elektronickou jízdenku, 

k evidenci docházky, nebo jako elektronickou peněženku. Využitím této karty má uživatel 

nárok na levnější jízdné ve vnitrostátní i v mezinárodní přepravě. Výhodou je možnost 

uplatnění nároku na slevu místenek a možnost nákupu v online shopu českých drah.[16] 

 
Obr.  5 In-karta[16] 

2.3.3.1. In-karta jako elektronická peněženka 
 Aktivaci elektronické peněženky na in-kartě lze provádět u kterékoli pokladní 

přepážky českých drah vybavené čtečkou. U těchto přepážek lze vyřizovat funkční 

možnosti spojené elektronickou peněženkou (dobíjení, reklamace platby). Minimální 

hodnota vkladu je 100Kč a maximální je rovna 150 euro přepočtené na Kč dle aktuálního 

kurzu ČNB. Elektronickou peněženku lze dobít v hotovosti a vybraných pokladních 

přepážkách také platební kartou.[17] 
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S elektronickou peněženkou na In-kartě lze platit: 

 u pokladních přepážek vybavených čtečkou 

 u průvodčích ve vlaku 

 v automatech na jízdenky na nádražích 

V případě kladně uznané reklamace je uživateli daná částka bezplatně vrácena na 

účet  elektronické peněženky na In-kartě.[17] 

2.3.3.2. Poplatky  
 

Druh poplatku Částka 

Převod zůstatku EP na duplikát In-karty zdarma 

Reklamace platební operace EP - oprava zůstatku EP při uznané reklamaci zdarma 

Reklamace platební operace EP - při neuznané reklamaci 50 Kč 

Zpětná výměna EP 

Minimální hodnota EP pro zpětnou výměnu 200 Kč 

Částka kryjící náklady nutné na provedení zpětné výměny EP 50 Kč 
Tabulka č.  1 Poplatky s In-kartou [17] 
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2.4. Mikroplatby 
Mikroplatby (Micropayments) je technologie, která nabízí možnost pracovat 

s finančními prostředky v řádech desetníku za nejrůznější úkony, jako je například přístup 

k placenému internetovému obsahu, využívání hudebních médií atd.. Při klasickém 

způsobu nastává nutnost pracovat s každou provedenou platbou jako s účetním dokladem 

(vystavení, zaúčtování atd.). Pro manipulaci s tak malými částkami je ovšem tento způsob 

z hlediska nákladů na zpracování platby velmi ztrátový. Vznikem mikroplatebních systému 

byl problém se zpracováním tak malých částek vyřešen a umožňují plynulý a bezpečný 

přítok našich peněz.[18] 

 

 
Obr.  6 Schéma funkčnosti mikroplatebního systému 

2.4.1. Tuzemské mikroplatební systémy 
 Podmínky v naší zemi v minulosti mikroplatbám příliš nepřály. Přestože se zde již na 

konci devadesátých let vyvíjelo několik perspektivních mikroplatebních systémů, jejich 

existenci náhle ukončilo přijetí „Zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických 

platebních prostředcích a platebních systémech“, který vstoupil v platnost 1.1.2003 a 

uděluje každému případnému provozovateli elektronických platebních systémů povinnost 

vlastnit bankovní licenci, která klade na provozovatele nepřekonatelné finanční nároky a 

jedinou možnou cestou je propojit případný projekt s již existující bankou (projekty 

mPeníze nebo PaySec). [19] 
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2.4.2. Srovnání systémů mPeníze / Paysec 
 Vznikem nového zákona č. 124/2002 Sb. pojem mikroplatba na českém trhu takřka 

vymizel. Provoz mikroplatebních systémů podléhal souhlasu ČNB, prostřednictvím žádosti 

ve správním řízení. I přes kladné odsouhlasení žádosti se musel fungující platební systém 

setkávat s řadou omezujících pravidel, které byly pro jeho plnohodnotnou a efektivní 

činnost velkým problémem. Jedinou možností, jak těmto pravidlům předejít je žádost o 

vydání bankovní licenci, která je pro mnohé provozovatele platebních systému finančně 

prakticky nemožná. Řešením tohoto problému je již zmiňovaná možnost sjednocení 

s existující bankou, kterou na českém trhu využily dva níže uvedené platební systémy.[20] 

PaySec             

 Provozovatel – ČSOB a Poštovní spořitelna 

 Elektronická peněženka – eliminuje přímé napojení na bankovní účet 

 Založení a schopnost provozu během několika minut 

 Omezené limity    -  Jednorázová platba : 60 000 CZK 

- Zůstatek na kontě : 60 000 CZK (ověřený: 100 000 CZK) 

 Větší možnosti transakcí – Zaslání peněz jinému majiteli Konta Paysec, platba 

on-line aukcí, platba platebním tlačítkem. 

 Kompatibilita s jakýmkoli bankovním účtem 

 Nutnost opakovaného nabíjení a vybíjení 

mPeníze              

 Provozovatel – mBanka 

 Internetové bankovnictví – přímé napojení na bankovní účet v mbank 

 Nutnost založení účtu u mbank (trvá cca. 5dní), v případě existujícího účtu lze 

platit ihned po aktivaci služby. 

 Omezení je dáno pouze zůstatkem na bankovním účtu 

 Platby pouze v e-shopech 

 Nutnost založení účtu v mBance 

 Odpadá potřeba nabíjení účtu – platba se strhává přímo z bankovního účtu klienta 
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Typ platby mPeníze Paysec 

Zřízení a vedení účtu Zdarma Zdarma 

Odeslaná Platba / 1Kč 

Přijetí platby Zdarma Zdarma 

Nabití z bankovního účtu Zdarma Zdarma 

Nabití z kreditní karty / 
První dobití: zdarma, následující: 

2% z částky 

Výběr na bankovní účet Zdarma ČSOB: Zdarma, jiné banky: 3Kč 

Platba za nákup Zdarma Zdarma 

Autorizace platby (SMS) Zdarma Zdarma 
Tabulka č.  2 Srovnání mPeníze a Paysec 

 
Z pohledu mikroplateb jsou oba uvedené systémy vyhovujícím platebním prvkem jak 

z hlediska bezpečnosti, tak urychlením platebních transakcí. Pro mnohé uživatele může být 

však podstatnou částí v jejích rozhodování, nutnost založení účtu u mBanky, jak je tomu u 

systému mPeníze. Na rozdíl od Paysec jsme ovšem osvobození od veškerých poplatku (v 

rámci systému mPeníze). Když přihlédneme k jistému faktu a zvolíme možnost nabíjení 

účtu skrze bankovní účet, můžeme být jakožto uživatel s Paysec systémem takřka 

bezplatně spokojeni. Relativnost tomuto faktu dodává pouze skutečnost k čemu hodlá 

uživatel elektronickou peněženku využívat. 
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3. PAYPAL 
PayPal je elektronický platební systém zajišťující bezpečnou a rychlou formu plateb 

na internetu. Účet založený v tomto platebním systému si lze představit jako běžný 

bankovní účet, který můžeme libovolně dobíjet a díky něj se napojit na miliony 

internetových obchodů na celém světě. Platba prostřednictvím tohoto systému probíhá 

takřka okamžitě, po odeslání platebního požadavku jsou peníze z účtu ihned převedeny na 

účet obchodníka. Popularitu získala tato služba zejména díky obchodního portálu Ebay, na 

kterém probíhaly platby právě prostřednictvím systému PayPal. 

Dobíjení PayPal účtu lze realizovat prostřednictvím bankovního převodu z libovolné 

banky. Nejvyužívanější možností je ovšem integrace platební karty do tohoto systému. Při 

platbě již nemusíme zadávat údaje o platební kartě, potřebné k dokončení celé transakce 

jak je tomu u běžné platby kartou. Každý uživatel má údaje o platební kartě pevně 

zafixovány ke svému PayPal účtu, čímž je zaručena bezpečnost a rychlost plateb. PayPal 

přijímá všechny nejčastěji používané druhy platebních karet. Peníze na PayPal účtu si lze 

bankovním převodem poslat na běžný bankovní účet.[21] 

3.1. Registrace a zavedení do systému PayPal 
 Na stránkách PayPalu vybereme možnost „Sign up“ pro registraci. V prvním kroku 

samotné registrace jsme vyzváni k výběru příslušné země odkud pocházíme a nastavení 

jazyka (zvolíme primárně nastavený jazyk - angličtina). Poté vybereme typ uživatelského 

účtu, který chceme využívat. 

 

 
Obr.  7 Druhy PayPal účtů 
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 Personal Account (Osobní účet)- Vhodná možnost pro mnohé uživatele, kteří 

chtějí rychle a bezpečně nakupovat na internetu, bez možností přijímání plateb 

prostřednictvím kreditní karty. Poplatky jsou pouze v rámci převodu peněz (2,5 %). 

 Premier Account (Zvýhodněný účet)- Tento účet je vhodný jak pro zákazníky tak 

pro obchodníky, lze pomocí něj přijímat platby skrze platební kartu. Setkáme se 

ovšem s malým poplatkem za přijetí platby - 1,9 % až 3,4 % + 0,35 EUR 

 Business Account (Obchodní účet)- Účet vhodný pro obchodníky. Lze přijímat 

platby platební kartou, bankovním převodem i jednoduše nakupovat. Poplatky jsou 

shodné s Premiér účtem  

Dalším krokem registrace je vyplnění osobních údajů, zde si volíme nejdůležitější 

prvek celé registrace – emailová adresa, což je primární klíč k našemu PayPal účtu. Dále 

platnou korespondenční adresu uživatele a telefonní číslo pro případ problémů s funkčností 

účtu. 

 
Obr.  8 Registrační formulář PayPal 

Na konci registračního formuláře musíme odsouhlasit registrační podmínky pro 

užívání systému PayPal. Do prázdné kolonky na spodní straně listu vepíšeme bezpečnostní 

kód z obrázku a celou registraci ukončíme kliknutím na tlačítko „Sign Up“.  
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Obr.  9 Odsouhlasení registračních podmínek 

 

Po vyplnění registračního formuláře a odsouhlasení registračních podmínek nám na 

registrovaný email přijde zpráva systému PayPal, která slouží k ověření a dokončení 

registrace. Po aktivaci účtu vybereme způsob, kterým chceme na internetu platit. Platbu 

realizovat prostřednictvím PayPal nabitého účtu, nebo pomocí kreditní karty (Obr.10). 

 
Obr.  10 Výběr účtu 

Po aktivaci PayPal účtu jsme vyzvání k nastavení naší platební karty, kterou chceme 

prostřednictvím systému využívat. Vložíme tedy patřičné údaje pro aktivaci karty – Číslo 

karty (Card Number), datum ukončení platnosti karty (Expiration date) a bezpečností CSC 

kód, který najdeme na zadní straně karty na pravém okraji podpisového proužku. 

Zkontrolujeme osobní údaje a potvrdíme tlačítkem „Continue“. 
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Obr.  11 Aktivace kreditní karty 

3.2. Aktivace PayPal účtu 
 Po registraci bychom měli na registrovaný email obdržet zprávu ve které narazíme na 

tlačítko "Activate My Account!". Tento email slouží jednak pro ověření registrovaného 

emailu a jednak pro aktivaci PayPal účtu: 

 

 
Obr.  12 Aktivace osobního účtu 

V emailu jsou uvedeny osobní údaje uživatele s potvrzovacím kódem, který pro 

dokončení registraci potřebovat nebudeme. Kliknutím na tlačítko „Activate My Account“ 

jsme odkázáni na zadání hesla, které jsme zadávali při registraci účtu: 
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Obr.  13 Formulář pro aktivační heslo 

V posledním kroku jsme vyzváni k výběru dvou bezpečnostních otázek pro případ 

ztráty hesla. 

3.3. Verifikace karty 
Pokud budeme realizovat platby pomocí služby PayPal za více než 2 500,- Kč 

měsíčně, musíme si nechat ověřit platební kartu, aby PayPal věděl, že se jedná o pravého 

majitele. 

Po přihlášení do systému PayPal zvolíme možnost „my account“ a v horní části 

uvidíme Account type: personal a pak Status: „Unverified“. Následuje link s názvem „Get 

varified“, na který klikneme pro spuštění ověřovací kontroly. 

Otevře se nám stránka s nápisem „Link and confirm your debit or credit card“, kterou 

projdeme a kartu potvrdíme. Následuje číslo karty a naše fakturační adresa. Údaje si 

překontrolujeme a klikneme na ikonu „Save and Continue“. 

 

 
Obr.  14 Verifikace karty[23] 

Z našeho účtu je nyní strženo 50,- Kč (o této transakci nám přijde emailem s 

vysvětlením od PayPal). 
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Je nutné zkontrolovat číslo této transakce, která začne čtyřmístným kódem a pak 

písmeny PAYPAL (např.: 1111PAYPAL--). Po otevření osobního účtu „my account“ opět 

v horní části klikneme na „Get varified“ pro ověření účtu. Následně jsme vyzváni k zadání 

kódu, který jsme od systému PayPal obdrželi. Ověření dokončíme kliknutím na „Submit“ a 

v případě správnosti údajů je zobrazen ověřovací protokol (Obr.15). 

 

 
Obr.  15 Úspěšné dokončení verifikace 

3.4. Možnosti systému PayPal 
 

 
Obr.  16 Možností PayPal[23] 

 
 Možnost výběru PayPal při placení v online obchodech po celém světě 

 Posílání peněz ze 190 zemí a regionů po celém světě 

 Platby bezpečně s PayPal účtem, kreditní kartou nebo bankovním účtem 

 Příjemce obdrží peníze aniž by viděl kreditní kartu nebo číslo bankovního účtu 

odesilatele. 

 Prodávající nebo příjemce může poslat peníze z PayPal účtu na kreditní kartu nebo 

účet 

 Možnost použít svůj PayPal zůstatek pro platby online 
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3.4.1. Platby na internetu 

 Pokud chceme na některém serveru, který toto podporuje, zaplatit pomocí svého účtu 

u PayPal, nemusíme mít na tomto účtu žádný zůstatek. Na serveru, kde chcete platit, 

vybereme jako způsob platby PayPal. Po odeslání objednávky jsme požádáni o přihlášení 

do PayPal a odsouhlasení příslušné platby. Tato platba je nám stržena z účtu u PayPal a 

pokud zůstatek nedostačuje na platbu, tak je provedeno inkaso z platební karty, kterou 

máme u PayPal zaregistrovanou. Tím je zajištěno, že v podstatě zaplatíme platební kartou, 

ale její číslo nemusíme poskytovat obchodníkovi nebo serveru, kde platíte. 

 

3.4.2. Posílání a přijímání peněz 

PayPal je prostředek pro snadné a bezpečné přelévání našich peněz na internetu 

prostřednictvím uživatelského účtu. Lze pomocí něj posílat peníze registrovaným 

uživatelům, nebo je přijímat.
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příjemce 

Zadání množství 
peněz a měny 

Výběr druhu 
transakce  
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Email potvrzující 
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Výběr služby či 
zboží 

Přesměrování na 
portál Paypal 

Přihlášení do 
systému 

Přehled transakce 
s možností změny 

osobních údajů 
Potvrzení 

objednávky 
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4. MODELOVÁ ŘEŠENÍ  

4.1. Platební prostředí 
Pro vytvoření modelového příkladu plateb jednotlivých typů přístupu jsem využil 

testovací prostředí Sandbox, který systém PayPal nabízí. K řešení platebního styku jsem 

vytvořil dva účty: 

 Prodávající 

- pro implementaci platebních prvků je nutno založit Premier nebo 

Business účet 

- email: sacl.j_1272010601_biz@seznam.cz 

 Zákazník 

- osobní účet (Personal) 

- email: sacl.j_1272012513_per@seznam.cz 

4.2. Jednorázový přístup 
 Jako modelový příklad jsem zvolil možnost zákazníka zakoupit za „symbolický“ 

poplatek přístup k určitému informačnímu zdroji. Po úspěšně provedené platbě je 

zákazníkovi na email odeslán přístupový kód, který daný informační zdroj zpřístupní. 

K řešení tohoto přístupu není nutná registrace zákazníka. 

4.2.1. Poskytovatel 

1. Přihlášení do systému PayPal (Sandbox) 

2. V hlavním panelu vybereme možnost Merchant Services→ Buy Now Buton 

3. Vybereme typ tlačítka a vložíme detaily o platbě 

- Tlačítko „Buy Now“ 

- Název služby: Přístup k placenému obsahu 

- ID služby: 1111 

- Cena: 10 

- Měna: CZK 

- Pro transakční oznámení použijeme ID účtu 
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4. Vygenerujeme kód pomocí tlačítka „Create button“ 

5. HTML kód zkopírujeme a integrujeme na webovou stránku k příslušnému 

zpoplatněnému obsahu 

4.2.2. Zákazník 

1. Zákazník si na webové stránce vybere informační zdroj, který chce zpřístupnit a 

klikne na platební tlačítko „Buy Now“ 

2. Nyní je přesměrován na platební portál PayPal, kde je vyzván k přihlášení ke 

svému účtu, popřípadě k založení účtu a následné platbě. 

 
Obr.  17 Platba jednorázového přístupu krok 1 

3. Po přihlášení má zákazník možnost nahlédnout na informace o platbě s možností 

úpravy osobních údajů. Jsou-li uvedená data v pořádku, pokračuje kliknutím na 

tlačítko „Pay Now“. 
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Obr.  18 Platba jednorázového přístupu krok 2 

4. Tímto je platba potvrzena a dokončena. Zákazník obdrží email s informacemi o 

platbě, který slouží jako platební doklad. 

 
Obr.  19 Platba jednorázového přístupu krok 3 

5. IPN posluchač ověří platbu. V případe odpovědi VERIFIED přidělí platbě status 

„Completed“ a odešle uživateli na email kód, pro zpřístupnění placeného obsahu. 
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4.3. Časový přístup 
 Na rozdíl od níže uvedené možnosti předplatného s automatickým prodlužováním se 

zde jedna o jednorázovou platbu za pevný časový interval. Registrovaný uživatel má 

možnost zpřístupnit placený obsah zakoupením předplatného, které webová stránka nabízí. 

Jak už bylo řečeno jde o pevnou časovou lhůtu, platební styk bude tedy řešen 

prostřednictvím nákupního tlačítka „Buy“, nikoli „Subscribe“. Pro tento příklad přístupu 

jsem zvolil možnost předplatného na jeden měsíc. 

4.3.1. Provozovatel 

1. Přihlášení do systému PayPal (Sandbox) 

2. V hlavním panelu vybereme možnost Merchant Services→ Buy Now Buton 

3. Vybereme typ tlačítka a vložíme detaily o platbě 

- Tlačítko „Buy Now“ 

- Název služby: Předplatné 

- ID služby: 2222 

- Cena: 99 

- Měna: CZK 

- Pro transakční oznámení použijeme ID účtu 

4. Vygenerujeme kód pomocí tlačítka „Create button“ 

5. HTML kód zkopírujeme a integrujeme na webovou stránku k příslušnému 

zpoplatněnému obsahu 

4.3.2. Zákazník 

 Zákazník si z nabídky předplatného vybere možnost objednávky testovací verze na 

jeden měsíc. Kliknutím na „Buy Now“ platební tlačítko je převeden do paypal platebního 

portál. Jelikož se tento typ přístupu liší od jednorázového přístupu pouze hodnotou 

proměnných (název,  ID, cena), bude postup úhrady ve všech krocích totožný. 

 Rozdílem bude pouze postup zavádění tohoto přístupu prostřednictvím IPN 

posluchače. Po zaplacení a následném ověření „VERIFIED“ se registrovanému uživateli 
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pomocí formuláře na webové stránce automaticky přidělí ID předplatného, které si zvolil. 

V našem případě se do profilu uživatele zakomponuje hodnota předplacených 30-ti 

testovacích dní s možností náhledu zůstatku. 

4.4. Přístup s automatickým prodlužováním 
 V tomto modelovém příkladě platebního styku budeme využívat funkcí předplatného 

(Subscription). Zákazník se pohybuje v prostředí placeného obsahu dané webové stránky, 

který lze zpřístupnit zakoupením předplatného. Po úspěšném dokončení platby je na 

zákazníkův registrovaný účet zavedena příslušná doba platnosti předplatného. Pro realizaci 

tohoto přístupu je nutná registrace zákazníka na příslušné webové stránce. 

4.4.1. Poskytovatel 

1. Přihlášení do systému PayPal (Sandbox) 

2. V hlavním panelu vybereme možnost Merchant Services→ Subscribe Button 

3. Vybereme typ tlačítka a vložíme detaily o platbě 

- Tlačítko „Subscribe“ 

- Název služby: Dlouhodobý přístup s automatickým strháváním 

- ID služby: 3333 

- Opakující se částka: 99 

- Měna: CZK 

- Cyklus strhávání: 1 měsíc 

- Kolik cyklů provést: 6 

- Možnost opakovaného navázání spojení při chybě: ANO 

- Pro transakční oznámení použijeme ID účtu 

4. Pro ulehčení navigace zákazníka vytvoříme v posledním kroku odkaz, který 

zákazníka po úspěšně provedené platbě odkáže na webovou stránku, na které jsme 

předplatné zakoupili. 

5. Vygenerujeme kód pomocí tlačítka „Create button“ 

6. HTML kód zkopírujeme a vložíme na příslušnou pozici na webové stránce. 
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4.4.2. Zákazník 

1. Zákazník se na webové stránce zaregistruje a přihlásí ke svému účtu. 

2. V nabídce „Předplatné“ zvolí délku jednoho měsíce s možností automatického 

strhávání po dobu půl roku. 

3. Po vyplnění požadavku klikne na platební tlačítko „Subscribe“ 

4. Nyní je odkázán na platební portál systému PayPal, kde se přihlásí ke svému paypal 

účtu. 

 
Obr.  20 Platba přístupu s automatickým prodlužováním krok 1 

5. Zkontroluje osobní údaje a informace o platbě. Jde tedy o měsíční platbu 99,00 

CZK po dobu šesti měsíců. Jsou-li uvedení údaje v pořádku, odsouhlasí platbu 

stisknutím tlačítka „Pay“. 
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Obr.  21 Platba přístupu s automatickým prodlužováním krok 2 

6. Po odeslání platby proběhne ověření. V případě kladného ověření přidělí PayPal 

dané platbě status „Completed“. V tuto chvíli je zákazníkovi stržena částka 99,00 

CZK z účtu a odeslána na účet poskytovatele služby. Stisknutím odkazu „Return 

To Merchant“ se zákazník dostane zpět do prostředí webových stránek. 

 
Obr.  22 Platba přístupu s automatickým prodlužováním krok 3 
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7. Na svém účtu si může zákazník prohlédnout detaily o platbě předplatného, 

informace o příští platbě a také využít možnost ukončení automatického cyklu. 

 
Obr.  23 Detail o platbě předplatného s automatickým prodlužováním 

8. IPN posluchač na webových stránkách přidělí registrovanému uživateli ID služby 

(v našem případě ID 3333) čímž zpřístupní uzamčený obsah na dobu jednoho, 

respektive šesti měsíců. 

4.5. IPN 
 
 IPN je služba systému PayPal, která prostřednictvím informačních zpráv upozorňuje 

na události související s PayPal transakcemi. Lze ji využívat k plnění objednávek, vyřízení 

faktury, aktivaci stahování medií, řízení vztahů se zákazníky, účetnictví a dalším. 

4.5.1. IPN architektura 

 
Obr.  24 IPN architektura[24] 
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Generování IPN zprávy a následné ověření probíhá jakmile zákazník dokončí platbu.  

1. Prostřednictvím PayPal platebního tlačítka dokončí zákazník platbu. 

2. PayPal vygeneruje IPN ověřovací zprávu, kterou odešle IPN posluchači na webové 

stránce. 

3. IPN posluchač obratem odešle kompletní nezměněnou zprávu zpět PayPalu. Tato 

zpráva musí obsahovat stejné hodnoty ve stejném pořadí a musí být kódovaná 

stejně jako původní IPN zpráva. 

4.  PayPal pošle jedno slovo: VERIFIED – je-li IPN zpráva totožná s původní IPN 

zprávou. 

INVALID – je-li objeven nesoulad s původní IPN 

zprávou. 

 

 Po úspěšném dokončení ověřovacího protokolu provede architektura back-office, 

nebo administrativa na webové stránce kontrolu obsahu zprávy a začíná reagovat dle 

zvolených instrukcí v rámci placené služby či zboží (odeslání přístupového kódu uživateli, 

potvrzení předplatného, atd.).[24] 

4.5.2. Příklad IPN zprávy 
 
mc_gross=19.95&protection_eligibility=Eligible&address_status=confirmed&p
ayer_id=LPLWNMTBWMFAY&tax=0.00&address_street=1+Main+St&payment_date=20%3
A12%3A59+Jan+13%2C+2009+PST&payment_status=Completed&charset=windows-
1252&address_zip=95131&first_name=Test&mc_fee=0.88&address_country_code=U
S&address_name=Test+User&notify_version=2.6&custom=&payer_status=verified
&address_country=United+States&address_city=San+Jose&quantity=1&verify_si
gn=AtkOfCXbDm2hu0ZELryHFjY-Vb7PAUvS6nMXgysbElEn9v-
1XcmSoGtf&payer_email=gpmac_1231902590_per%40paypal.com&txn_id=61E67681CH
3238416&payment_type=instant&last_name=User&address_state=CA&receiver_ema
il=gpmac_1231902686_biz%40paypal.com&payment_fee=0.88&receiver_id=S8XGHLY
DW9T3S&txn_type=express_checkout&item_name=&mc_currency=USD&item_number=&
residence_country=US&test_ipn=1&handling_amount=0.00&transaction_subject=
&payment_gross=19.95&shipping=0.00 
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Hodnoty uvedené v IPN zprávě se skládají ze 4 základních informačních celků. 

5. Informace o prodejci 

receiver_email, receiver_id, residence_country 

5. Informace o transakci 

test_ipn, transaction_subject, txn_id, txn_type 

5. Informace o zákazníkovi 

payer_email, payer_id, payer_status, first_name, last_name, address_city, 

address_country, address_country_code, address_name, address_state, 

address_status, address_street, address_zip 

 

 Zprávu lze manuálně ověřit odesláním celého obsahu v přesném pořadí na adresu 

paypalu. Pro ověření stačí před testovací IPN zprávu vložit příkaz _notify-validate. 

 
https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_notify-validate(IPN zpráva) 

4.5.3. IPN posluchač 
 Tvorbu IPN posluchače lze realizovat pomoci skriptovacího, nebo programovacího 

jazyka dle výběru. PayPal nabízí ukázku kódu v různých programovacích jazycích, které 

lze měnit dle požadovaných funkcí, které jsou na posluchač kladeny. Základní součástí 

každého posluchače je prvek pro zpracování IPN zprávy, kterou musí načíst a ověřit.[24] 

4.5.3.1. Funkce IPN posluchače: 

 Zpracování IPN zprávy 

 Ověření odezvy : 200 

 Je-li odpověď VERIFIED : 

- Zkontrolovat, aby byl status platby = Completed 

- Pomocí ID transakce zkontrolovat, zda nebyla transakce již zpracována. 

- Ověřit zda je uvedený email prodejce správný 

- Ověřit cenu, popis a další prvky transakce 

 Po úspěšné kontrole lze jednat na základě proměnné txn_type. V opačném případě 

přijímat opatření na základě hodnoty reason_code. 

 Je-li odpověď INVALID nebo odezva není rovna 200, uloží zprávu pro další šetření. 
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4.5.3.2. Příklad IPN posluchače 
<?php  
 
// read the post from PayPal system and add 'cmd'  
$req = 'cmd=_notify-validate';  
 
foreach ($_POST as $key => $value) {  
$value = urlencode(stripslashes($value));  
$req .= "&$key=$value";  
}  
 
// post back to PayPal system to validate  
$header .= "POST /cgi-bin/webscr HTTP/1.0\r\n";  
$header .= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";  
$header .= "Content-Length: " . strlen($req) . "\r\n\r\n";  
$fp = fsockopen ('ssl://www.paypal.com', 443, $errno, $errstr, 30);  
 
// assign posted variables to local variables  
$item_name = $_POST['item_name'];  
$item_number = $_POST['item_number'];  
$payment_status = $_POST['payment_status'];  
$payment_amount = $_POST['mc_gross'];  
$payment_currency = $_POST['mc_currency'];  
$txn_id = $_POST['txn_id'];  
$receiver_email = $_POST['receiver_email'];  
$payer_email = $_POST['payer_email'];  
 
if (!$fp) {  
// HTTP ERROR  
} else {  
fputs ($fp, $header . $req);  
while (!feof($fp)) {  
$res = fgets ($fp, 1024);  
if (strcmp ($res, "VERIFIED") == 0) {  
// check the payment_status is Completed  
// check that txn_id has not been previously processed  
// check that receiver_email is your Primary PayPal email  
// check that payment_amount/payment_currency are correct  
// process payment  
}  
else if (strcmp ($res, "INVALID") == 0) {  
// log for manual investigation  
}  
}  
fclose ($fp);  
}  
?> 

Tento příklad zdrojového kódu IPN posluchač[24] může sloužit jako základní kámen 

tvorby webových posluchačů. Obsahuje veškeré základní funkce pro kontrolu a ověření 

transakce. Pro zavedení a možnost širšího využití stačí zakomponovat podmínky a příkazy, 

které se mají v případě VERIFIED, respektive INVALID, provést. 
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4.5.3.3. Aktivace IPN posluchače 
Po úspěšné implementaci a testu funkčnosti IPN posluchače je třeba pro komunikaci 

s PayPalem nastavit URL posluchače v profilu našeho PayPal účtu.  

1. V panelu „My account“ klikneme na náš profil. 

2. Vybereme možnost „Instant Payment Notification Preferences“. 

3. Klikneme na „Choose IPN Settings“ pro nastavení a aktivaci našeho IPN 

posluchače. 

 
Obr.  25 Nastavení ověřovací URL 

 

4. Nastavíme URL adresu pro volání našeho IPN posluchače. 

5. Zadáme možnost „Receive IPN messages (Enabled)“ pro aktivaci posluchače. 

6. Celou editaci uložíme. 

7. Nyní máme nastavenou cestu k aktivnímu IPN posluchači, kterou můžeme 

kdykoli změnit kliknutím na tlačítko „Edit settings“, stejně tak vypnout aktivní 

IPN posluchač možností „Turn off IPN“. 

 
Obr.  26 Nastavení ověřovací URL[24] 
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5. ZÁVĚR 
 Závěrem bych rád uvedl, že pro mě byla práce velkým přínosem z hlediska 

seznámení se s prvky pro realizaci platebního styku na internetu, nabytí nových znalostí 

v prostředí těchto systémů a praktických zkušenosti s jejich realizací. V práci jsem se 

zaměřil na možnosti řízeného přístupu k informačním zdrojům společně s uvedením 

systému vhodných pro jejich manipulaci. Základním a nejsložitějším cílem práce byla 

implementace modelového příkladu placeného přístupu k informačním zdrojům 

prostřednictvím prvků systému PayPal. Vytvořil jsem názorný příklad postupu realizace 

platebního styku pro různé typy přístupu jak z pohledu provozovatele webové stránky tak 

z pohledu zákazníka, který hodlá danou službu zakoupit. Bohužel se mi z důvodu 

komplikací nepodařilo konečnou implementaci v zavedené webové stránce vložit do textu 

bakalářské práce. Konečné modelové řešení integrované do vlastní webové stránky tedy 

přidávám ve formě přílohy. Před psaním této práce jsem se jako uživatel prakticky nesetkal 

s žádnou možností elektronického platebního systému, pro realizaci platby na internetu. 

Toto odvětví mě velice zaujalo a práce v prostředí platebních systémů nadchla natolik, že 

bych se tímto tématem rád do budoucna zabýval a zdokonaloval se, například v navazující 

diplomové práci. 
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