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1 Úvod 

 

Obsahem této práce je „Platební styk a rozvoj internetového bankovnictví na 

českém trhu“. Platební styk je důležitou a nedílnou součástí lidského života, ať již 

v hotovostní či bezhotovostní formě. Jedná se o proces, který se neustále rozvíjí a 

zdokonaluje, jelikož se vyvíjí nové a kvalitnější technologie. Realizace platebního 

styku se řadí mezi nejdůležitější národohospodářské aktivity bank v ekonomice. 

V zemích bývá řízen centrální bankou, v České republice je to Česká národní banka.  

Se vznikem peněžního hospodářství jsou úzce spjaty dějiny platebního styku. 

Nejprve existovaly tzv. Barterovy obchody, což představovalo směnu zboží za zboží. 

Poté došlo k vyčlenění určitého druhu zboží, které bylo používané jako platidlo, 

čemuž se říkalo zbožové peníze. S rozšiřující se výrobou a vznikem dělby práce 

dochází ke vzniku mincí. Tyto mince byly nejprve vyráběny z obecných kovů a byly 

neumělé. Teprve postupem času byly vytvořeny z drahých kovů a měly jednotnou 

podobu. Zákonem byla stanovena hmotnost, podoba, hodnota a také obsah drahého 

kovu. Časem společnost nahradila kovové peníze za papírové, které byly kryty 

zlatem. Těm se říkalo zlatý standard. Nakonec vznikly státovky, které vydává stát ke 

krytí svých potřeb. Jedná se o papírové peníze, které již nejsou kryty zlatem. 

Platební styk se nejčastěji dělí na hotovostní a bezhotovostní. Platby v hotovosti 

zaujímají stále dominantní roli v České republice, ačkoliv v posledních letech byly 

odsunuty do pozadí a do popředí se dostává bezhotovostní placení. Klienti stále více 

komunikují se svými bankami prostřednictvím elektroniky, což je pro ně pohodlnější a 

dostupnější. To, a také fakt, že internetové bankovnictví je nyní hojně využíváno, je 

jedním z důvodů výběru daného tématu ke zpracování bakalářské práce. 

Cílem dané práce je tedy prozkoumat a přiblížit oblast bankovnictví, srovnat 

nabídky produktů vybraných bank (zejména běžné účty a internetové bankovnictví) a 

prostřednictvím této analýzy vybrat nejvýhodnější nabídku banky. 

Tato práce se zabývá teoretickou a praktickou oblastí platebního styku a 

internetového bankovnictví. V teoretické části, je definován platební styk, vymezen 

jeho právní rámec a tato část se i zabývá organizací platebního styku v České 

republice. 

Vývoj platebního styku v současné době směřuje k elektronickému bankovnictví. 

Proto je 3. kapitola zaměřena na informace o dnes skoro nejběžněji používaném 
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způsobu elektronického bankovnictví – internetovém bankovnictví. Je zde nastíněna 

jeho historie a rozvoj v posledních letech. Tato kapitola se také dotkne způsobu 

zabezpečení, jelikož se s rozvíjející technikou také rozvíjí možnost zneužití osobních 

dat. Uvedeme si výhody a nevýhody internetového bankovnictví. Dále jsou řešeny 

největší rozdíly mezi klasickým platebním stykem a internetovým bankovnictvím a 

snaha zodpovědět otázku: „Proč dává čím dál více lidí přednost placení přes 

internet?“. Na závěr této kapitoly je vyhodnocena anketa na téma „Platební styk a 

internetové bankovnictví“ a budou interpretovány výsledky analýzy dle vybraných 

kritérií.   

Čtvrtá část této práce je zaměřena prakticky. Jsou zde představeny 3 banky, 

konkrétně Komerční banka, ČSOB a Raiffeisenbank, a dochází ke srovnání jejich 

nabídky klasického a internetového bankovnictví. Jelikož se banky předhánějí ve své 

nabídce služeb a produktů, jsou proto hodnoceny zejména podle výhodnosti 

nabízeného internetového bankovnictví a klasického platebního styku. 
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2 Vymezení základních pojmů 

 

2.1 Platební styk a jeho účastníci 

 

V žádném zákoně či právním předpise nenalezneme přesnou definici pojmu 

„platební styk“. I když je pravdou, že se tento pojem v mnohých zákonech objevuje a 

zákony jej hojně používají. 

 

Nejčastěji je platební styk definován jako vztah mezi příjemcem a plátcem. 

Dochází při něm k uskutečnění platby, tedy k převodu peněžních aktiv mezi plátcem 

a příjemcem. Při tomto převodu peníze zajišťují jednu ze základních funkcí – 

konkrétně funkci prostředku směny.1 

 

Zbyněk Kalabis (2005, s. 33) tvrdí: „Platební styk je bilančně neutrální obchod, 

neboť nemá přímý dopad do bilance (rozvahy) banky.“ 

 

Uskutečnění platebního styku se řadí mezi nejdůležitější národohospodářské 

úkoly bank v ekonomice.  

Platební styk v grafickém provedení zobrazuje tzv. třívrstvou architekturu 

produktů platebního styku, operací bank a nebankovních institucí, kde služba ve 

vyšší vrstvě je realizována za předpokladu využití služeb v nižší vrstvě. Platební styk 

se neustále vyvíjí a mění, a proto není třívrstvový model konečným modelem. 

 

Obr. 2.1 Třívrstvová architektura produktů platebního styku2 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 SKAUNIC, Ilja a Pavla VODOVÁ. Platební a zúčtovací styk. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2005. ISBN 80-7248-

308-0 
2 MÁČE, Miroslav. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1725-5 

       

Financování                                 

obchodu 
Nástroje Zajištění, 

záruky 
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2.1.1 Účastníci platebního styku 

 

Účastníky platebního styku mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. 

 

Základní účastníci platebního styku jsou označováni jako plátce (payer) a 

příjemce (payee). 

 

Platební styk se provádí buď přímo mezi nimi, nebo (a to častěji) mezi nimi 

existuje prostředník, kterým zpravidla bývá finanční instituce (ve většině případů 

banka). Všichni prostředníci v tomto vztahu (včetně banky) jsou ale pouze 

zprostředkovatelé příkazů klientů (především plátců). 

 

Ilja Skaunic (2005, s. 100) řekl: „Jelikož je banka nejčastějším prostředníkem 

v platebním styku mezi dvěma účastníky platební operace, je možno platební styk 

zařadit mezi portfolio jí nabízených služeb a definovat, kterou základní funkci při 

provádění platebního styku banka naplňuje. Banka ve své činnosti naplňuje 

především funkci úvěrovou a funkci platební.“ 

 

2.2 Druhy platebního styku 

 

Vývoj platebního styku se datuje již řadu století. Za tuto dobu vývoje nabyl vícero 

podob podle toho, jaké potřeby účastníků splňuje a jaké technologie využívá. 

V současné době dochází k převážné elektronizaci platebního styku, která 

napomáhá tomu, že banky ušetří své provozní náklady (např. za mzdy 

zaměstnancům, náklady na pronájem prostor, atd.). 

 

Platební styk se člení z mnoha různých hledisek. Typy členění podle Zbyňka 

Kalabise (2005) zní následovně. 

 

Základní členění platebního styku: 

 hotovostní – plátce i příjemce si předávají peníze v hotovosti (tedy bankovky a 

mince), 
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 bezhotovostní – peníze se přesouvají ve formě záznamů na účtech plátce a 

příjemce. Probíhá prostřednictvím bank. V poslední době se rozšiřuje také 

subkategorie elektronický platební styk, v němž dochází ke směně 

elektronických peněz. 

 

Z hlediska teritoria, ve kterém je platební transakce realizována, rozlišujeme: 

 tuzemský platební styk – odehrává se mezi subjekty v rámci jednoho státu 

(ve většině případů v měně daného státu), 

 zahraniční platební styk – platby mezi tuzemskými a zahraničními subjekty 

včetně plateb mezi tuzemskými subjekty přes hranice, 

 příhraniční platební styk – tato kategorie byla vytvořena v rámci EU. Jedná 

se o platby mezi členskými státy. Tyto platby jsou však omezeny horní 

hranicí převáděcí částky. 

 

Z hlediska podložení platby průvodními dokumenty rozlišujeme: 

 dokumentární platební styk – při platbě se vyžaduje předložení předem 

specifikovaných průvodních dokumentů, 

 nedokumentární platební styk – platba probíhá pouze na základě příkazu 

jednoho účastníka platebního případu. Jedná se zejména o bezhotovostní 

platby, které se především v zahraničním platebním styku označují jako 

tzv. hladké platby. Zde řadíme především nostro účet. 

 

Z hlediska organizace bankovního platebního systému lze rozlišovat: 

 vnitrobankovní platební styk – platba probíhá mezi klienty téže banky, 

 mezibankovní platební styk – jedná se o zúčtování platby mezi účty, které 

mají účastníci platebního styku vedeny u různých bank. Tento druh 

platebního styku probíhá pomocí clearingových zúčtovacích center. 

 

Z hlediska smluvního postavení banky vůči klientovi je možné rozlišovat: 

 bezzávazkový platební styk – banka při realizaci nevstupuje do platby jinak 

než jako její prostředník zajišťující pouze provedení příkazu klienta 

v případě krytí hotovostí na jeho straně, 
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 závazkový platební styk – banka vystupuje na základě předem uzavřené 

dohody jako ručitel provedení platby. 

 

Z hlediska předmětu platby rozlišujeme: 

 obchodní – platba zajišťuje zaplacení obchodního, zbožového závazku, 

 neobchodní – platba představuje vyrovnání finančních závazků 

nepodložených obchodním případem. 

 

Z hlediska rychlosti (lhůta) platby můžeme rozlišovat: 

 standardní platební styk – platba ve standardním, podle smluvních 

podmínek dohodnutém termínu, 

 expresní platební styk – přednostní platba zajišťující urychlené odepsání 

peněz z účtu klienta, zpravidla za mimořádný poplatek. 

 

2.3 Hotovostní platební styk 

 

Hotovostní platební styk bývá vymezen jako převod hotových peněz mezi plátcem 

a příjemcem – tedy přesun bankovek a mincí. 

 

Bankovky představují papírové peníze, které jsou vydávány pro zajištění potřeb 

placení v hotovosti. Tyto peníze jsou emitovány ve vyspělých zemích centrální 

bankou. V České republice tuto funkci plní Česká národní banka. 

Bankovky obsahují spoustu ochranných prvků, mezi které řadíme například: 

 bankovní papír – vyrábí se pomocí speciální technologie, čímž získává jiné 

vlastnosti než obyčejný papír (např. zesílení papíru), 

 vodoznak (figurální trojrozměrný) – vzniká při výrobě papíru. Vodoznak 

koresponduje s portrétem na bankovce, 

 ochranný okénkový proužek – s uvedenou nominální hodnotou bankovky. 

Je zpracován do papírní hmoty, vyrábí se z metalizované umělé hmoty. Je 

viditelný proti světlu, 

 soutisková značka – simultánní tisk přední a zadní strany bankovky 

v průhledu. Vzniká tak, že se obě strany bankovky tisknou současně, 

 a jiné. 
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Mince jsou naproti tomu charakterizovány jako kovové peníze, většinou menších 

nominálních hodnot. V některých zemích funguje tzv. mincovní regál, což znamená, 

že právo vydávat mince má centrální banka. V jiných zemích je tato kompetence 

v rukou státu (zastoupen ministerstvem financí) a výnos z jejich emise je příjmem 

státního rozpočtu.3 

 

Bankovky jsou vydávány v šesti nominálních hodnotách (Kč 100, 200, 500, 1 000, 

2 000, 5 000) a mince také v šesti nominálech (Kč 1, 2, 5, 10, 20, 50). K 31. 12. 2003 

byla ukončena platnost mincí s nominální hodnotou 10 haléřů a 20 haléřů,            

k 31. 8. 2009 byla zrušena platnost mincí s nominální hodnotou 50 haléřů.          

K 31. 12. 2008 byla ukončena platnost bankovek s nominální hodnotou 20 Kč a 

nakonec k 31. 12. 2011 byla ukončena platnost bankovek s nominální hodnotou 50 

Kč.4 

 

2.3.1 Bankovní nástroje 

 

Podle Pavla Jiříčka (2002) banka umožňuje svým klientům provádět hotovostní 

platby v následujících formách: 

 složení ve prospěch účtu příjemce – nejčastěji se provádí pomocí pokladní 

složenky přímo na pokladně pobočky banky vedoucí účet příjemce platby. 

Může být ale provedeno i u poboček jiných bank; 

 poukaz peněžních prostředků z účtu k výplatě v hotovosti – používá se 

v případě, kdy chce klient převést ze svého účtu určitou částku, kterou 

bude oprávněna osoba čerpat v hotovosti; 

 výběr hotovosti – probíhá na přepážce v pobočce banky; 

 šek k výplatě – pokud může vyplácející místo ověřit pravost a krytí šeku, je 

šek ihned proplacen; 

                                            
3 JIŘÍČEK, Pavel. Platební a zúčtovací styk. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 114 s. ISBN 80-7248-136-3 
4 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Informace k platebnímu styku, statistické údaje a jiné ze dne 29. října 2011 [online]. 

ČNB [29. 10. 2011].  
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 výběr platební kartou – probíhá prostřednictvím bankomatu nebo na 

pokladně pobočky banky. Tento způsob výběru je zatížen značnými 

poplatky; 

 výběr hotovosti prostřednictvím výběrního lístku – výběrní lístek musí 

obsahovat podpis oprávněné osoby dle podpisového vzoru k účtu. 

 

Při hotovostním platebním styku se používají následující doklady: 

 příjmový pokladní doklad (PPD), 

 výdajový pokladní doklad (VPD), 

 paragon, 

 směnka,  

 výběrní lístek, 

 pokladní šek, 

 pokladní složenka, 

 poštovní poukázka. 

 

2.4 Bezhotovostní platební styk 

 

Bezhotovostní platební styk představuje převod peněz na běžných účtech (popř. 

jiných účtech platebního styku) klientů vedených u bank. To znamená, že důležitou 

podmínkou pro uskutečnění bezhotovostních plateb je zřízení klientského účtu na 

obou stranách realizované transakce. 

 

Nejčastěji používanou formou účtu je běžný účet, který slouží k uložení přijatých 

peněžních prostředků (úhrada klientových pohledávek) a jejich využití k placení 

(úhrada závazků). 

 

Pavel Jiříček (2002) tvrdí, že další možné formy klientských účtů jsou následující: 

 úvěrový účet – slouží k evidenci čerpaného úvěru klienta, 

 kontokorentní účet – nabízí plnění obou základních funkcí – slučuje 

v jednom produktu běžný a úvěrový účet. U tohoto účtu existuje limit 

debetního čerpání a používá se spíše pro potřeby provozního financování 

podnikatelů a korporací; 
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 vkladový účet – slouží k uložení volných finančních prostředků klienta. 

Tento účet bývá úročen vyššími úroky, než je tomu u běžného konta; 

 depotní účet – slouží k evidenci cenných papírů ve správě či úschově. 

 

Aby mohl být klientovi zřízen běžný účet v bance, je nutné uzavřít smlouvu o 

vedení běžného účtu mezi bankou a klientem. Ta obsahuje: 

 určení smluvních stran (anonymní účty jsou v rozporu s právem EU), 

 určení měny, ve které bude účet veden, 

 platnost smlouvy – stanovení data zřízení účtu, 

 podpisové vzory – vycházejí z určení majitele účtu a osob oprávněných 

účtem disponovat, 

 název účtu, 

 bankovní spojení.5 

 

Dle Ilji Skaunice (2005) z této smlouvy vyplývá bance povinnost připisovat na účet 

došlé prostředky v dané měně, zajišťovat platby na základě příkazu klienta, 

poskytovat dohodnutým způsobem a v dohodnutých termínech klientovi informace o 

obratech na účtu a jeho zůstatku a účtovat bez chyb. 

 

Každá banka si tvoří své vlastní obchodní podmínky, které upravují smlouvu o 

běžném účtu. Při jejich tvorbě však vychází ze Všeobecných obchodních podmínek, 

které v souvislosti s běžným účtem upravují zejména: 

 základní podmínky pro zřízení, vedení a zrušení běžného účtu, 

 náležitosti platebního příkazu, 

 základní vztahy při uskutečňování tuzemského platebního styku, 

 úročení účtů, 

 poplatky za služby v platebním styku, 

 zprávy o zúčtování a závady v zúčtování.6 

 

                                            
5 JIŘÍČEK, Pavel. Platební a zúčtovací styk. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 114 s. ISBN 80-7248-136-3 
6 JIŘÍČEK, Pavel. Platební a zúčtovací styk. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 114 s. ISBN 80-7248-136-3 
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2.4.1 Bankovní spojení v ČR 

 

Bankovní spojení představuje nejdůležitější údaj (nejen v bezhotovostním 

platebním styku). Bankovní spojení jednoznačně identifikuje účet klienta a banku, u 

které je účet veden. Bankovní spojení je tvořeno číslem účtu a identifikačním kódem 

banky. 

 

Číslo účtu 

Toto číslo je tvořeno maximálně 16 číselnými znaky, které se dělí na: 

 předčíslí – obsahující maximálně 6 číselných znaků (ta ale nemusí být v čísle 

účtu obsažena), 

 vlastní číslo účtu – obsahující maximálně 10 číselných znaků. Obě části od 

sebe musí být zřetelně odděleny – v praxi se používá pomlčka. 

 

Identifikační kód banky 

Kód obsahuje čtyři číselné znaky a je stanoven Českou národní bankou. Pro 

každou banku, která působí na území ČR, je tento kód jiný a specifický. Identifikační 

kód slouží pro přesné určení banky, ve které je účet veden, což je důležité především 

při mezibankovním bezhotovostním platebním styku. 

 

Vlastní číslo a kód banky od sebe musí být zřetelně odděleny – v praxi se používá 

lomítko.7 

 

2.4.2 Bankovní převody 

 

Prostřednictvím bankovních převodů se uskutečňuje tuzemský a zahraniční 

platební styk. Bankovní převod bývá také často označován jako hladký plat (a to 

hlavně při zahraničních platbách). 

 

Ilja Skaunic (2005, s. 105) tvrdí: „Bankovní převod je příkaz klienta jeho bance, 

aby na vrub jeho účtu provedla v určitém čase určitou platbu ve prospěch jiného účtu 

                                            
7 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 147 s. ISBN 80-251-0882-1 
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(nejčastěji ve prospěch účtu jiného subjektu) nebo příkaz klienta, aby na vrub účtu 

jiné osoby banka převedla v určitém čase určitou platbu ve prospěch účtu.“ 

 

Obr. 2.2 Obecné schéma platby bankovním převodem8 

 

  

 

 

Jak je vidět z výše uvedeného schématu (Obr. 2.2) je při bankovním převodu 

potřeba čtyř subjektů. Jedním z nich je plátce, který zadává své bance příkaz 

k platbě, a druhým je příjemce platby. V případě, že plátce i příjemce jsou klienty téže 

banky, počet subjektů se snižuje na tři. 

 

Z hlediska toho, od koho vychází příkaz k provedení platby, můžeme členit 

bankovní převody na příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, u něhož je potřeba 

souhlasu vlastníka. 

 

2.4.3 Příkaz k úhradě 

 

Příkaz k úhradě patří mezi jednoduché a rychlé nástroje platebního styku. Jedná 

se o příkaz majitele účtu bance, aby převedla určitý obnos peněz z jeho účtu na účet 

jím uvedený. 

Příkaz k úhradě může mít několik podob. Rozlišujeme příkaz: 

 jednotlivý – tato forma příkazu se používá při placení částky ve prospěch 

účtu jednoho příjemce, 

 hromadný – používá se v případě, kdy je nutno zaplatit z jednoho účtu více 

plateb ve prospěch více účtů příjemců. 

 

Dále se příkazy k úhradě mohou dělit na: 

 jednorázové – provádí se pouze jednou, 

                                            
8 SKAUNIC, Ilja a Pavla VODOVÁ. Platební a zúčtovací styk. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2005. ISBN 80-7248-

308-0 

 
 

     plátce    banka    banka  příjemce 
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 trvalé – je možné je provádět opakovaně do odvolání nebo předem 

stanoveného data. 

 

Průběh příkazu k úhradě 

V prvé řadě dojde k dodávce zboží mezi příjemce a plátcem platby. Poté plátce 

platby předá příkaz k úhradě své bance. Tato banka zašle úhradu ve vyfakturované 

částce bance příjemce. Nakonec je úhrada připsána ve prospěch účtu příjemce a je 

zaslána zpráva příjemci platby o zúčtování platby.  

 

2.4.4 Příkaz k inkasu 

 

Příkaz k inkasu je oproti příkazu k úhradě vydáván jinou osobou, než je majitel 

zatíženého účtu. Proto má také podstatně omezenou možnost použití. Je jej možno 

použít pouze v případě, že: 

 byla uzavřena dohoda mezi plátcem, příjemcem a bankou plátce; 

 je jeho použití stanoveno právními předpisy; 

 vyplývá z pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu; 

 je dohodnut smluvně mezi bankou a plátcem (poplatky, úroky, platební 

karty, …)9. 

 

Průběh příkazu k inkasu 

U příkazu k inkasu dochází k více krokům, než je tomu u příkazu k úhradě. 

Nejprve dochází k dodání služby (nebo zboží) mezi příjemcem a plátcem platby. 

Příjemce platby zadá příkaz k inkasu dlužné částky své bance. Daná banka zažádá  

o odepsání peněžních prostředků z účtu plátce. Banka plátce pak prozkoumá 

oprávněnost inkasa a zatížení účtu plátce. Posledním krokem je poukázání platby ve 

prospěch příjemce platby a následné připsání platby na účet příjemce.  

 

 

 

                                            
9 JIŘÍČEK, Pavel. Platební a zúčtovací styk. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 114 s. ISBN 80-7248-136-3 
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2.4.5 Náležitosti příkazu k zúčtování 

 

Každý příkaz k zúčtování (tedy příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu) musí 

obsahovat obligatorní náležitosti, mezi které řadíme: 

1. označení, zda se jedná o příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu; 

2. bankovní spojení plátce; 

3. bankovní spojení příjemce; 

4. částka, která má být poukázána příjemci; 

5. označení měny, ve které má být placeno (pokud není měna označena, je 

platba provedena v tuzemské měně); 

6. konstantní symbol, který označuje charakter platby. Tento symbol se již 

nepoužívá, ale v některých případech se může uvádět. Skládá se ze dvou 

částí: 

 základní část – bývá jednomístná až trojmístná a vyjadřuje charakter 

platby, 

 proměnlivá část – bývá jednomístná a vyjadřuje způsob placení, 

7. podpis výstavce příkazu, který musí být v souladu s podpisovým vzorem         

a sjednaným způsobem dispozice s účtem, 

8. datum vystavení příkazu. 

 

Pokud příkaz neobsahuje všechny tyto obligatorní náležitosti, má banka právo 

příkaz neuskutečnit a vrátit jej klientovi. Je to způsobeno tím, že bankovní systém 

neumožní bance provést transakci bez těchto náležitostí.  

Vedle povinných náležitostí může příkaz obsahovat i některé nepovinné 

náležitosti: 

1. datum splatnosti – den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu 

plátce, 

2. variabilní symbol – slouží k identifikaci platby příjemcem. Jedná se o číselné 

údaje maximálně o 10 znacích, 

3. specifický symbol – slouží bankám pro zpracování platby. Jedná se opět         

o číselný údaj, který může mít maximálně 10 znaků. Tento symbol se již užívá 

pouze v případě České pojišťovny a České spořitelny. 
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4. Doplňující údaj, který může klient uvádět pouze po dohodě s bankou.10 

 

2.5 Právní aspekty v oblasti platebního styku 

 

Jelikož je platební styk považován za soukromoprávní vztah, je upraven 

Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem. 

 

Základní právní úpravou platebního styku je zákon č. 124/2002 Sb., v platném 

znění, o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích     

a platebních systémech (neboli zákon o platebním styku). Tento zákon se ve svých 

jednotlivých částech zabývá převodem peněžních prostředků, vydáváním a užíváním 

elektronických platebních prostředků, platebními systémy a správními delikty.  

Právní úprava platebního styku je samozřejmě také v souladu s právem Evropské 

unie. Platební styk v tomto případě zastřešují Směrnice EU a Rady 97/5/ES              

o přeshraničních převodech, Směrnice EU a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti 

zúčtování v platebním styku a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, 

Směrnice EU a Rady 2000/46/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, 

o jejím výkonu a o obezřetnosti dohledu nad touto činností, a Směrnice EU a Rady 

2006/48/ES, týkající se přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu. 

Dále se platebním stykem zabývají vyhlášky vydané Českou národní bankou. 

Jedná se zejména vyhlášky upravující stanovení pravidel tvorby čísla účtu 

v platebním styku (vyhláška č. 169/2011 Sb.), platební systémy s neodvolatelností 

zúčtování (vyhláška č. 140/2011 Sb.), předkládání informací platebními institucemi, 

institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu     

a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance (vyhláška  

č. 142/2011 Sb.). 

Za důležitý soukromoprávní předpis upravující platební styk je také považován 

zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy Obchodní zákoník. 

Vybrané paragrafy tohoto zákoníku upravují smlouvu o otevření akreditivu                

(§ 682 - § 691), smlouvu o inkasu (§ 692 - § 699), smlouvu o bankovním uložení věci 

                                            
10 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 147 s. ISBN 80-251-0882-1 
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(§ 700 - § 707), smlouvu o bankovním účtu (§ 708 - § 715a) a smlouvu o vkladovém 

účtu (§ 716 - § 719b). 

 

2.6 Organizace platebního styku v ČR 

 

V České republice je jediným systémem mezibankovního platebního styku, který 

zpracovává mezibankovní platby v českých korunách, systém CERTIS. Tento systém 

zahájil provoz v rámci zúčtovacího i clearingového zúčtovacího centra SBČS 

v bývalém Československu 8. března 1992. Vznik a provozování systému CERTIS, 

stejně jako práva a povinnosti účastníků, jsou stanoveny zákonem o platebním styku. 

Každý účastník systému CERTIS je jednoznačně identifikován kódem banky, 

který je povinnou součástí každé bankovní transakce. 

 

2.6.1 Účast v systému CERTIS 

 

Rozlišujeme dva typy účastníky v tomto systému: 

 

a) Přímý účastníci 

Těmito účastníky mohou být banky, které mají povolení působit jako banka, 

pobočky zahraničních bank a také spořitelní a úvěrní družstva, na základě novelizace 

zákona o ČNB z roku 2005.  

Pro každou z bank vede Česká národní banka pouze jeden účet mezibankovního 

platebního styku. Platební styk probíhající mezi klienty téže banky není záležitostí 

systému CERTIS. Záležitostí tohoto systému jsou pouze převody bank do dalších 

bank. 

 

b) Přidružené systémy (tzv. „třetí strany“) 

Jedná se o účastníky se zvláštním statutem. Tedy zejména finanční instituce, 

které nejsou banky, ale hrají důležitou roli na trhu (např. clearingová střediska pro 

platební karty a instituce zajišťující zúčtování a vypořádání cenných papírů). Tyto 

třetí strany nemají v České národní bance účet mezibankovního platebního styku. 
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V roce 2006 byly v CERTIS následující „třetí strany“: 

 clearingové centrum pro platební karty MasterCard; 

 clearingové centrum pro platební karty VISA; 

 SKD (systém krátkodobých dluhopisů) – byl vytvořen jako systém České 

národní banky a využívá se pro emisi, registraci a vypořádání krátkodobých 

dluhopisů, pokladničních poukázek a poukázek ČNB; 

 UNIVYC – slouží k vypořádání transakcí vyplývajících z obchodování 

s majetkovými cennými papíry, s veškerými tituly podílových fondů a dluhopisů 

znamenaných na Burze cenných papírů v Praze. 

 RM-SYSTÉM – využívá se k vypořádání veškerých obchodů s cennými papíry 

znamenanými na trhu RM-SYSTÉMU. 

 

V roce 2005 zpracoval CERTIS celkem 356,2 mil. transakcí v celkové hodnotě 

123,354 mld. Kč. Průměr činil 1,41 mil. transakcí denně. Průměrná denní hodnota 

transakcí činila 487,6 mld. Kč. Maximální počet transakcí v jednom dni byl 4,36 mil. 

Kč.11 

 

Graf 2.3 Vývoj průměrného počtu denních položek v letech 1992 – 201012 

 

 

Od roku 1992 se průměrný denní počet položek zvyšuje. Jediný pokles byl 

zaznamenán v roce 1993, kdy denní položky poklesly pod hranici 285 000. Avšak 

                                            
11 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Statistické údaje ze dne 17. ledna 2012 [online]. ČNB [17. 1. 2012].  
12 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Statistické údaje ze dne 17. ledna 2012 [online]. ČNB [17. 11. 2012]. 
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v roce 1994 se vyšplhaly nad hranici 350 000. Největší nárůst byl objeven v roce 

1996, kdy se průměrný denní počet položek zastavil na čísle 617 607, což je nárůst 

oproti předchozímu roku o 125 000 položek. V roce 2011 dosáhl průměrný denní 

počet položek svého prozatímního vrcholu, tj. 1 937 386 a dá se říct, že každý rok 

roste stabilním tempem, viz Obr. 2. 2. 

 

3 Rozvoj internetového bankovnictví a útlum klasického 

platebního styku 

 

3.1 Elektronické bankovnictví 

 

Rozvoj nových technologií znamenal i rozvoj nových produktů v oblasti 

bankovnictví. Každá banka nyní nabízí celé portfolio produktů elektronického neboli 

přímého bankovnictví. Jedná se o služby, které povolí klientu komunikovat se svou 

bankou bez toho, aby ji musel navštívit. V současnosti mezi služby přímého 

bankovnictví řadíme Telebanking, GSM banking, WAP banking, Homebanking a 

Internet banking. 

 

Mezi charakteristické znaky služeb zařazených do přímého bankovnictví patří 

zejména to, že: 

 služby jsou poskytovány pomocí elektronického kanálu, 

 klient musí být při této formě komunikace vždy jednoznačně identifikovaný, 

 klient musí disponovat určitým technickým vybavením, skrze něhož zadává 

příkazy k bankovním operacím. 

 

Účelem elektronického bankovnictví je zejména rychlá obsluha klientů, obsluha 

probíhající z jednoho pracoviště a poradenství, které je na vysoké úrovni. Spousta 

bank provádí důležitá marketingová opatření sloužící k cílenému oslovení klientů. 

Cílem je především vysoká kvalita servisu a mezinárodní propojení sítí. 
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Telebanking 

Jedná se o řízení svého účty prostřednictvím telefonu. Princip této služby spočívá 

v tom, že klient zavolá na linku telefonního bankovnictví a prokáže se svým 

identifikačním číslem a PINem. Klient buď komunikuje s hlasovým systémem (kdy 

získá informace o aktuálním zůstatku, může zadávat příkazy k úhradě či inkasu a 

trvalé příkazy), nebo s telefonním bankéřem, který poskytuje stejné služby jako 

pracovník na přepážce.  

 

GSM banking 

Tato služba má dvě verze. První se nazývá SIM Toolkit. Kdy banka na SIM kartu 

klienta v mobilním telefonu nahraje svou bankovní aplikaci, která se objevuje              

i v menu telefonu. Tato aplikace je šifrovaná a nelze z ní získat žádné údaje, i kdyby 

mobilní přístroj někdo ukradl. Současné je využití aplikace a přístup k ní chráněn 

zvláštním bankovním PIN, který se nazývá BPIN. Pomocí této služby lze zjišťovat 

zůstatek na účtu, zadávat příkazy, zjišťovat přehled historie pohybů na účtu. Další 

verzí je SMS banking, kdy komunikace probíhá pomocí SMS zpráv. Aby byla 

zajištěna bezpečnost, vydává banka autentizační kalkulátor. Výhoda spočívá v tom, 

že SMS banking poskytují všichni operátoři. Nevýhodou však je, že SMS zprávy musí 

posílat v přesném formátu daném bankou. Jestli se tedy klient splete (např. 

přehození slov nebo znaků), transakce nebude provedena.   

 

WAP banking 

Tato služba umožňuje spojení s bankovním účtem pomocí mobilního přístroje, 

který používá technologií WAP. Pomocí telefonu a autorizačního klíče může klient 

zadávat příkazy k úhradě, zjišťovat zůstatek na účtu a jeho historii. 

 

Homebanking 

Homebanking umožní klientu spojit se s bankou pomocí speciálního programu. 

Nyní se využívá spíše firemními klienty, ale je nabízena samozřejmě i soukromým 

klientům. Daná služba umožní klientu provádět téměř všechny bezhotovostní 

operace (např. zjišťovat zůstatek na účtu, zadávat příkaz k úhradě, zahraniční platby, 

atd.). V současnosti je homebanking nahrazen internetovým bankovnictvím. 
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Internet banking 

Pomocí dané služby klient komunikuje se svou bankou prostřednictvím internetu 

odkudkoli na světě. Je tedy nutné mít počítač s přístupem na internet. Klient se 

přihlašuje zadáním uživatelského jména a certifikačního kódu na webové stránky 

banky.  

 

Jelikož se v současné době vyvíjí a těší největší oblibě zejména internetové 

bankovnictví, bude v dalších kapitolách věnována pozornost právě jemu.  

 

3.2 Historie a vývoj internetového bankovnictví 

 

Vznik elektronického bankovnictví datujeme již od 80. let minulého století. V tomto 

období přichází americké banky v USA a Velké Británii s „telefonním bankovnictvím“. 

Principem tohoto bankovnictví je, že klient komunikuje s bankou pomocí telefonu – 

pevné linky. Pevnou linku v 90. letech nahradily mobilní telefony, kdy jsme pomocí 

telefonu mohli komunikovat s bankou dvěma způsoby. Buď klasickým způsobem, kdy 

klient komunikuje hlasově (s automatickým systémem nebo přímo s bankéřem), 

anebo formou textových zpráv – SMS. 

Posledním způsobem komunikace klienta s bankou se stal osobní počítač – PC. 

Původně se počítač využíval k „homebankingu“, kdy jsme od banky obdrželi speciální 

systém a přenos dat probíhal pomocí modemu a telefonní linky. S příchodem 

internetu je homebanking nahrazen internetovým bankovnictvím, které v současné 

době převažuje.  Internetové bankovnictví je ve své podstatě systém, který umožňuje 

klientovi nahlížet na stav svého účtu 24 hodin denně, ale také může provádět jiné 

peněžní operace (např. příkaz k úhradě, trvalý příkaz k úhradě, příkazy k inkasu, 

atd.).  

Mezi největší výhody tohoto bankovnictví patří určitě to, že se klient ke svému 

účtu dostane téměř odkudkoli a v jakoukoliv dobu. Má samozřejmě přehled               

o aktuálním stavu peněžních prostředků na účtu. A také nesmíme zapomenout 

podotknout úsporu peněz za poplatky. 

V České republice se bankovní trh začíná rozvíjet po roce 1990 a vznikají zde 

nové obchodní banky (např. Komerční banka, ČSOB, Živnobanka, atd.). 
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Do roku 1995 se na bankovním trhu v České republice výrazně prosazuje 

Komerční banka, ČSOB a Česká spořitelna, kdy se ze spořitelny stává plnohodnotná 

banka. 

Ve druhé polovině 90. let se rozvíjí platební styk, a to formou kartových programů 

a elektronického bankovnictví. Průkopníkem byla Exbandia Bank, která se později 

přejmenovala na Ebank a  v současné době se spojila s Raiffeisen Bank. 

 

Obr. 3.1 Komunikace klienta a banky prostřednictvím internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace klienta se svou bankou prostřednictvím internetu probíhá v několika 

krocích. Klient se přes svůj počítač a pomocí svého poskytovatele internetového 

připojení připojí k internetu. Tímto způsobem se také banka (bankovní systém) připojí 

k internetu (viz Obr. 3.1) a internetové bankovnictví je funkční. 

 

3.3 Právní úprava  

 

Jelikož význam elektronického (přímého) bankovnictví rapidně roste, je jeho 

legislativní úprava na evropské úrovni.   
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Za základní legislativu, upravující elektronické bankovnictví, lze považovat: 

 směrnici č. 2000/46/ES, o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz; 

 směrnice č. 2002/65/ES, o uvádění finančních služeb pro spotřebitele; 

 směrnice č. 97/7/ES, o ochraně spotřebitel v případě smluv uzavřených na 

dálku; 

 zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických 

platebních prostředcích a platebních systémech, v platném znění.13 

 

3.4 Zabezpečení internetového bankovnictví 

 

Zájem společnosti o tento druh bankovnictví rok od roku stoupá. Narostl jak počet 

uživatelů (loni to bylo již 2 milióny klientů), tak počet transakcí. Například ČSOB 

Internet banking v současné době užívá přes 490 tisíc klientů a jejich meziroční 

nárůst je o 39 %. Počet transakcí se od roku 2005 zvýšil o 52 % u ČSOB a u 

Poštovní spořitelny dokonce o 400 %.14 

 

Z toho vyplývá, že stále více klientů důvěřuje internetovému bankovnictví a také 

své bance, že zajistí dostatečné zabezpečení tohoto bankovnictví. Banky také 

informují své klienty o možných rizicích. Proto je velmi důležité vyloučit, aby se do 

příslušné aplikace nedostala nepovolaná osoba (např. k osobnímu účtu 

v internetovém bankovnictví) a dále je třeba zajistit, aby nedošlo ke zneužití dat při 

jejich přenosu (tj. mezi počítačem uživatele a bankou). 

Při zabezpečení internetového bankovnictví se ošetřuje několik oblastí – 

autentizace (ověření identity klienta při přihlašování do internetového bankovnictví), 

zabezpečení přenosu dat z počítače uživatele do banky, autorizace provádění 

operací atd. 

 

 

 

 

                                            
13 MÁČE, Miroslav. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1725-

5 
14 PENÍZE.CZ. Peníze.cz: Internetové bankovnictví: jsou Vaše peníze v bezpečí ze dne 25. ledna. 2012 [online]. Peníze.cz 

[25. 1. 2012].  
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Identifikace banky 

Identita banky je ověřována tzv. SSL certifikátem. Tento certifikát vydává 

nezávislá instituce (v mnoha případech VeriSign). Klient má tedy jistotu, že webové 

stránky, přes které komunikuje s bankou, jsou skutečně její.  

Přenos osobních dat je v bankách řešen prostřednictvím SSL šifrování. To je na 

vysoké úrovni a tudíž je lze považovat za bezpečné. 

 

Identifikace klienta 

Někdy se používá termín autentizace. Identifikace může být zajištěna různými 

způsoby. V podstatě se jedná o ověření totožnosti jedince, který se přihlašuje do 

informačního systému. Identifikace umožňuje klientovi provádět pouze pasivní 

operace (např. zjištění zůstatku na účtu). Pro aktivní operace musí klient zadat ještě 

další údaje. 

Ochranu internetového bankovnictví banky také zajišťují nastavením limitů pro 

transakce. 

 

Uživatelské jméno (číslo) a heslo 

Jedná se o nejběžnější a nejznámější způsob autentizace. Aby se tedy klient 

mohl přihlásit ke svému internetovému bankovnictví, stačí znát tyto dva údaje. Což je 

pro uživatele sice nenáročné, ale není to příliš bezpečná metoda, jelikož tyto údaje 

může zneužít cizí osoba.   

 

SMS klíč – autorizace plateb 

Jedná se o jednorázové heslo pro konkrétní operaci, které banka zasílá na 

mobilní telefon klienta. Transakce je provedena až po zadání potvrzovacího kódu do 

systému. 

 

Autentizační kalkulátor 

Autentizační kalkulátor představuje hardwarovou variantu ověření identity klienta. 

Jedná se o elektronické zařízení, které dokáže generovat jednorázová hesla pro 

potvrzení operací. Tato kalkulačka funguje na podobném principu jako SMS klíč. Je 
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přenosná a je chráněna čtyřmístným heslem. Po zadání hesla se vygeneruje 

šestimístný kód, který klient zadá při vstupu do internetového bankovnictví.15  

 

Elektronický podpis 

Dle Ministerstva vnitra České republiky představuje elektronický podpis jeden 

z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. 

V současné době se elektronický podpis používá především v oblasti správy daní a 

v obecných správních řízeních. Nutno podmínkou pro komunikaci občanů pomocí 

elektronického podpisu jsou tzv. kvalifikované certifikáty občanů. 

V podstatě se jedná o důkaz, že data po podepsání nebyla změněna a potvrzuje 

autentizaci osob, která data podepsala. Elektronický podpis je upraven zákonem o 

elektronickém podpisu.16 

 

Přenos dat 

Pro zajištění bezpečnosti je samozřejmě důležité ochránit citlivé data uživatele, 

aby nemohla být zneužita neoprávněnou osobou. A proto je přenos dat chráněn 

šifrováním (šifrovací klíč) a dalšími prvky bezpečnosti, aby došlo k zajištění vysoké 

úrovně zabezpečení.  

Je také třeba zajistit, aby počítač uživatele nebyl napaden nějakým softwarem od 

hackerů, který by monitoroval činnost uživatele včetně zjišťování citlivých hesel. 

Proto je důležité, aby uživatel používal kvalitní a pravidelně aktualizovaný antivirový 

program. 

 

3.4.1 Požadavky na zabezpečení internetového bankovnictví 

 

Požadavky na zabezpečení internetového bankovnictví se podobají požadavkům 

pro bezpečné užívání internetu jako komunikačního nástroje. Bezpečnost 

internetového bankovnictví se pro banky stala povinností a samozřejmostí, za kterou 

ročně zaplatí nemalé peníze. Ovšem klient by se sám měl zajímat o kvalitu 

jednotlivých požadavků.  

                                            
15 PENÍZE.CZ. Peníze.cz: Internetové bankovnictví: jsou Vaše peníze v bezpečí ze dne 25. ledna. 2012 [online]. Peníze.cz 

[25. 1. 2012].  
16 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Ministerstvo vnitra ČR: Informace o elektronickém podpisu ze dne 12. prosince 2011 

[online]. Ministerstvo vnitra ČR [12. 12. 2011].  
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Mezi hlavní prvky, které klient může prověřit, řadíme: 

 důvěrnost, 

 integritu, 

 neodmítnutelnost, 

 dostupnost. 

 

Důvěrnost 

Klienti vyžadují, aby jejich osobní data zůstala důvěrná a nedostala se do 

„nepovolaných rukou“. Banka toho dosáhne šifrováním, což způsobuje, že data jsou 

nepoužitelná, pokud se použijí na jiné než klientovy potřeby.  

 

Integrita 

Jedná se o eventuální úpravu dat, která jsou přenášena pomocí počítače a 

internetu. Každá změna dat musí být okamžitě a spolehlivě rozpoznatelná. Pokud by 

tento prvek selhal, banka by z toho měla určité následky (např. útočníci by mohli 

napadnout systém a měnit částky prováděných transakcí). 

 

Neodmítutelnost 

Banka i klient mají prostřednictvím tohoto prvku jistotu, že v budoucnu nedojde 

k tomu, aby ani jedna ze stran mohla popřít situace, které se udály. Tento požadavek 

je vždy něčím podmíněn. Například pokud klient provede platební příkaz, který stvrdí 

elektronickým podpisem, nemůže později oponovat, že příkaz nezadal. 

 

Dostupnost 

Klient požaduje, aby informace o bance, službách a dalších věcech týkajících se 

banky byly dostupné jeho potřebám. 

 

3.4.2 Bezpečnostní opatření klienta 

 

Téměř každá banka na svých stránkách na internetu varuje své klienty před 

možnými riziky. Proto také banky zveřejňují tzv. „desatero bezpečnosti“, kterými by 

se klient při provádění transakcí (popř. při poskytování se na svém účtu) měl řídit.  
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Pro kontakt s bankou je důležitý počítač. Klient by však měl využívat výhradně 

svůj osobní počítač, nikoli volně přístupný (např. v internetových kavárnách). Klient 

by si také měl dávat pozor na podezřelé e-maily a přílohy zpráv od neznámých 

odesílatelů, kde se mohou ukrývat viry od hackerů. 

Klient by měl opatrovat své přístupové informace (heslo, uživatelské údaje, atd.). 

Měl by proto volit co nejsilnější heslo v maximální možné délce. Neměl by také 

zadávat citlivé údaje na stránky odkazované v kterémkoli e-mailu. 

V případě pochybností by klient měl kontaktovat příslušnou technickou podporu 

banky. Také by mě pravidelně kontrolovat pohyby na svých účtech.17  

Dle mínění klientů máme k dispozici poměrně dobře zabezpečené internetové 

bankovnictví. V minulosti jsme mohli narazit na útoky internetového bankovnictví. 

K těmto útokům se přiznali např. Komerční banka a Česká spořitelna. Ale většinou 

získali klienti bank patřičnou peněžní kompenzaci. Obecně se tyto problémy 

s internetovým bankovnictvím a jeho případného zneužití ve většině případů 

klasifikují jako chyba na straně uživatele (např. odhalení přístupových kódů, atd.).   

 

3.4.3 Hlavní způsoby podvodů v internetovém bankovnictví 

 

Podvody se obecně rozdělují do 5 kategorií: 

 „dobrovolné“ zaslání přihlašovacích údajů – zde spadá tzv. phishing          

a pharming; 

 „odchycení“ přihlašovacích údajů od uživatele podvodem; 

 od třetích stran – získání hesel, PINů a dalších dat; 

 „nabourání“ do systému – tzv. hacking; 

 „rafinované útoky“ – násilné donucení, odposlechy, atd. 

 

Phishing  

Phishing představuje podvod v podobě získávání a zneužívání důvěrných 

informací uživatelů internetu. Nejčastěji se jedná o údaje k platebním kartám (včetně 

PINu) nebo přihlašovací údaje k účtům. Uživatelům jsou rozesílány phishingové 

(podvodné) e-maily, které informují o produktech a akčních nabídkách banky. 

                                            
17 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Ministerstvo vnitra ČR: Informace o elektronickém podpisu ze dne 12. prosince 2011 

[online]. Ministerstvo vnitra ČR [12. 12. 2011].  
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Součástí tohoto e-mailu je taky odkaz na webové stránky, které jsou velmi podobné 

webu banky. Útočník pak získává citlivé údaje při přihlášení klienta. 

První záznamy o phishingu jsou datovány již v polovině 90. let minulého století. 

Jeden z prvních odchycených podvodných e-mailů byl na banku CITYBANK v květnu 

roku 2004. Na počátku roku 2008 se začaly objevovat hromadné útoky pomocí 

phishingu na klienty České spořitelny, kdy podvodníci zkopírovali z oficiálních stránek 

banky varování na podvodné e-maily (tedy varování před nimi samými). Tento 

varovný dopis obsahoval odkaz na stránky banky, na které se klienti mohli přihlásit. 

V poslední době je nejznámějším phishingovým e-mailem útok na Českou 

spořitelnu, kdy útočníci dokonce použili fotku skutečného zaměstnance banky 

k tomu, aby zpráva vypadala věrohodněji.  

Na internetových stránkách většiny bank nalezneme varování před tímto 

způsobem útoků a také informace, jak postupovat v případě obdržení takového        

e-mailu. 

 

Pharming 

Při pharmingu útočník neoslovuje uživatele internetu přímo, ale využívá k tomu 

speciální počítačové programy, které klienta při přihlášení do svého bankovnictví 

přesměrují na jiné stránky, jež vypadají stejně jako oficiální stránky banky. Ke své 

činnosti používá překladu jména serveru na odpovídající IP adresu. Zde pak od 

klienta získají citlivé údaje. Pokud klient využívá i jiné formy zabezpečení než jsou 

pouze přihlašovací jméno a heslo (např. autorizace transakcí pomocí SMS), budou 

jeho citlivé údaje relativně v bezpečí před daným způsobem ohrožení.  

V roce 2008 došlo pomocí pharmingu k napadení České spořitelny. Jelikož je tato 

metoda sofistikovanější, rafinovanější a nebezpečnější než phishing, objevuje se 

v České republice poměrně zřídka.  

 

Odchycení přihlašovacích údajů 

Při odchycení dochází k získání údajů uživatele podvodem, ve většině případů 

pomocí programů, které jsou v počítači nainstalovány bez vědomí uživatele. 

Nejznámější jsou trojské koně, spyware a viry. V současné době se také objevují 

programy, které skenují klávesnici a úhozy zaznamenávají. 
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Od třetích stran 

Tento podvod spočívá v získání informací od třetích stran. Např. při nákupu 

v internetových obchodech, kdy prodávající mohou lehce zneužít citlivé informace. 

 

Hacking 

Hacking spočívá v odhalování slabých míst systému. Účelem tohoto odhalování 

je nabourání do systému.  

Dle mínění odborníků se jedná o nejnebezpečnější metodu ovládnutí 

internetového bankovnictví, pokud se útočníkovi povede. Naštěstí se 

pravděpodobnost úspěchu útoku v současné době rovná nule. Několik úspěšných 

útoků bylo zaznamenáno převážně ve Spojených státech amerických. V České 

republice zatím zdárný hacking nebyl zaznamenán. V roce 2008 byl zaregistrován 

pokus o útok na účty klientů internetového bankovnictví České spořitelny. Podvod 

však banka odhalila těsně před převodem peněz. 

 

3.5 Srovnání internetového bankovnictví a klasického platebního 

styku 

 

Při srovnání internetového bankovnictví a klasického platebního styku si musíme 

položit otázku: „Co internet banking přináší klientovi a co bance?“. 

Mezi nesporné výhody, které internetové bankovnictví přináší klientu, řadíme to, 

že klient není omezen pracovní dobou poboček bank. Může tudíž spravovat své 

peníze 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Klient při vykonávání bankovních transakcí 

nemusí navštěvovat banku a také nemusí komunikovat s bankou z jednoho místa, 

ale je mobilní. Další předností oproti klasickému placení hotovými penězi je vyšší 

bezpečnost, kdy se snižuje možnost odcizení peněz „na ulici“ různými zloději. Mezi 

výhody také patří úspora výdajů. Například zadávání příkazů k úhradě je na 

přepážce zpoplatněno vysokými poplatky, ale při zadávání příkazů prostřednictvím 

internet banking je tato služba zdarma. Dostupnost internetového bankovnictví se 

ustavičně zlepšuje díky zvětšujícímu se internetovému pokrytí.  

Mezi nevýhody hlavně řadíme nutnost ovládat práci s počítačem a také to, že 

musíme mít k dispozici příslušné technické vybavení. Mnoho lidí stále vidí nevýhodu 

internetového bankovnictví v jeho zabezpečení. Tato nevýhoda je však sporná. 
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Pokud klient dodržuje zásady bezpečného internetu a aktualizuje pravidelně svůj 

antivirový program, je internetové bankovnictví poměrně bezpečné. U hotovostního 

placení naopak máme jistotu zaplacení, zatímco u bezhotovostní formy placení 

existují pochybnosti při placení, kdy může dojít ke komplikacím (např. omyl klienta při 

zadávání bankovního účtu, chybně zadané údaje, nedostatek finančních prostředků).  

Pro banky výhoda spočívá v úspoře výdajů v podobě personálních a provozních 

náklad, kdy dochází k rušení poboček a propouštění zaměstnanců. I když se snižuje 

počet kamenných poboček bank, vznikají různě zaměřená centra (např. hypoteční). 

Nevýhoda pro banky spočívá ve vysokých nákladech do inovací při zabezpečení 

internetového bankovnictví. Díky tomu je procento zneužití citlivých údajů klienta 

v České republice o hodně nižní než v jiných vyspělých zemích. 

Cíl internetové bankovnictví však spočívá v tom, že banky mají více času na své 

klienty a je jím tedy poskytován kvalitnější servis a poradenství.  

 

3.6 Analýza vlastního průzkumu 

 

Cílem této kapitoly je analýza výzkumu formou vlastního dotazníku.18 V tomto 

průzkumu zjistíme, jak jsou klienti spokojeni s platebním stykem a internetovým 

bankovnictvím u své banky, popř. zda by chtěli něco změnit.  

Výběr respondentů byl náhodný. Dotazník byl rozesílán především mezi 

spolužáky, příbuzné a přátele. Za určité období bylo rozesláno před dvě stě 

dotazníků. Vrátilo se jich 192, což je uspokojivé číslo. Dotazovaný vzorek tvoří 

především studenti a mladí lidé do 30 let.  

Hodnocení ankety probíhá slovně podle jednotlivých otázek. K vybraným otázkám 

je navíc přidán graf nebo tabulka.  

 

Otázka č. 1, 2, 3 – týkající se pohlaví, sociálního postavení a věku 

Z hlediska pohlaví respondentů tvoří 51 % ženy a 49 % muži. Na můj dotazník 

odpovídali především studenti (63 %). Jsou zde však zastoupeny i jiné sociální 

skupiny: zaměstnaní – 20 %, důchodci – 12,5 %, nezaměstnaní – 4,5 %. Za nejlepší 

reprezentativní vzorek se považují lidé v produktivním věku (okolo 30 let). Tak je 

                                            
18 Příloha č. 2 
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tomu i v našem případě, kdy nejčastější věk dotazovaných se pohybuje okolo 30 let. 

V grafu 3.2 je nastíněna věková struktura dotazovaných. 

 

Graf 3.2 – Věková struktura respondentů 

                      

          Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 4 – Máte založený běžný účet v některé z bankovních institucí? 

V dnešní době mnoho osob považuje zřízení účtu za standard. Spousta lidí byla 

ke zřízení účtu donucena od třetích stran (např. práce). Pouhých 8 % ze všech 

dotazovaných nemá založen účet u žádné z bankovních institucí. Tato skupina 

respondentů se pohybuje ve věku od 21 – 30 let a tvoří ji především ženy (87,5 %). 

Pro dané respondenty dotazování končí. 

 

Graf 3.3 – Založený běžný účet v bance 

                 

          Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 5 – U které banky máte tento účet veden? 

Nejvíce osob využívá služeb banky ČSOB (44 dotazovaných), která se 

v posledních letech řadí mezi největší banky České republiky. Avšak největší banka 

České republiky co se týče klientů, Česká spořitelna, se propadla na 2. místo, o které 

se dělí s Komerční bankou. Obě tyto bankovní instituce si za svou banku zvolilo 36 

občanů. Dalším překvapivým zvratem byla poměrně nová banka Mbank, pro kterou 

hlasovalo 24 dotazovaných. Tímto výsledkem přeskočila GE Money Bank i 

Raiffeseinbank. Do našeho vědomí se také dostala FIO banka, kterou si vybralo 6 

klientů.  

U studentů jednoznačně vyhrává ČSOB, zatímco zaměstnanci většinou volí 

Českou spořitelnu, popř. Komerční banku. Studenti preferují různé variace služeb     

a zejména studentská konta, která jsou oproti klasickým účtům levnější. 

 

Tab. 3.4 – Přehled bank vybraných dotazovanými 

 Studenti Zaměstnaní Nezaměstnaní Důchodci Celkem 

ČSOB 35 7 1 1 44 

Komerční 

banka 
21 10 2 3 36 

Česká 

spořitelna 
17 10 0 9 36 

GE Money 

bank 
8 5 2 7 22 

Raiffeisenbank 3 2 1 2 8 

Mbank 17 3 2 2 24 

FIO banka 6 0 0 0 6 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 6 – Jaký byl hlavní důvod pro zřízení účtu? 

Jako hlavní důvod pro zřízení účtu většina lidí považuje ten, že účet je v dnešní 

době nutností. Pro tento argument hlasovalo 101 osob. Další příčinou byla brigáda či 

zaměstnání, kdy občanům přichází na účty mzdy. Pár studentů označilo za důvod ke 

zřízení účtu školu, kdy jim na něj chodí stipendia. Někteří lidé, zejména muži, 
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považují za rozumnou příčinu založení konta fakt, že potřebují nějak zhodnotit své 

peníze. Tato forma se jim v daném případě zdá nejlepší variantou. 

 

Graf 3.5 – Důvody pro zřízení účtu 

             

             Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 7 – Jak důležité při výběru banky byly pro Vás následující faktory? 

Při výběru banky se většina lidí rozhoduje podle výše poplatků spojených 

s vedením účtu a jinými službami. Také v této anketě 108 respondentů označilo výši 

poplatků jako nejvíce důležité při výběru bankovní instituce. Oproti tomu pouze 5 lidí 

tyto poplatky považuje za nejméně důležité a řídí se mottem, za kvalitu si raději 

připlatím. 

Rozhraní a pozadí internetového bankovnictví prezentuje danou banku. Proto je 

důležité, aby toto rozhraní mělo příjemný vzhled a vykazovalo určitou kvalitu. Pro 91 

osob je tato skutečnost velmi důležitá.  

Pro 69 dotazovaných je zase důležitá dostupnost poboček a označili ji známkou 

čtyři, tedy velmi důležité. Zatímco 64 osob dává přednost doporučení známých, pro 

pouhých 15 lidí je to nedůležité. 

Na tradici a pověst banky se ohlíží pouze 73 osob. Překvapivé ovšem je, že 

reklamu bere v potaz pouhých 5 respondentů. Obecně se tvrdí, že lidé jsou velmi 

ovlivnitelní komercí a inzerované produkty ihned vyzkouší. V tomto dotazníku se však 

dostavil jev přesně opačný, kdy pro klienty je reklama ve většině případů nedůležitá a 

v podstatě zbytečná. 
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Tab. 3. 6 – Důležitost jednotlivých faktorů na výběr banky 

 
1 (nejméně 

důležité) 
2 3 4 

5 (nejvíce 

důležité) 

Výše 

poplatků 
5 7 30 26 108 

Internetové 

bankovnictví 
3 19 16 47 91 

Dostupnost 

poboček 
5 13 40 69 49 

Doporučení 

známých 
15 48 64 22 27 

Tradice a 

pověst 
8 27 37 73 31 

Reklama 99 37 28 7 5 

Konkrétní 

produkt 
7 15 36 57 61 

Zdroj: Vlastní  

 

Otázka č. 8 – Jaký poplatek Vám v bance nejvíce vadí? 

Obecně lidem nejvíce vadí poplatek za výběr z bankomatu, pro který hlasovalo 86 

osob. Na druhém místě se umístil s celkovým počtem 32 odpovědí poplatek za 

vedení účtu. Našlo se i pár jedinců, kteří „šli do extrémů“, buď jim vadili všechny 

poplatky anebo žádný. Zatímco pro žádný poplatek hlasovalo 25 lidí, pro všechny 10 

lidí. Tito respondenti tvrdili, že banka dostatečně vyžije z úroků, tudíž by poplatky 

banka vůbec nemusela zavádět.  

I když si lidé na poplatky stěžují, nic proti nim nedělají. V nedávné Anketě o 

nejabsurdnější poplatek roku 2011, kterou každoročně vyhlašuje internetový server 

www.bankovnipoplatky.com, vyhrál letos poplatek za předčasně splacený úvěr. 

Poplatek za vedení účtu vyhrál v roce 2007 a poplatek za výběr z bankomatu vyhrál 

v roce 2006, a proto nemohly být do této ankety znovu zahrnuty. 

Lidé sice tyto poplatky musí zaplatit, ale mohou ovlivnit, v jaké výši je platí. Každá 

banka má totiž na svých internetových stránkách, popř. na pobočce, veřejně 
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přístupný sazebník. Lidé si tedy mohou vybrat nejlevnější banku nebo banku, jejíž 

poplatky jsou pro ně akceptovatelné. 

 

Otázka č. 9 – Využíváte služeb elektronického bankovnictví? 

Z celého dotazovaného vzorku odpovědělo pouze 10 lidí, že nevyužívá 

elektronické bankovnictví. Z těchto dotazovaných je 8 žen a pouze 2 muži. Zatímco 

166 osob tyto služby využívá. 

 

Otázka č. 10 – Jaké služby z elektronického bankovnictví využíváte? 

Internetové bankovnictví je v současné době hojně používaný produkt 

elektronického platebního styku. Ze 166 respondentů jej používá 157 osob. Nejméně 

oblíbený je tento způsob placení u starších osob, kde jen jeden respondent 

odpověděl, že tuto službu využívá. Naopak u studentů se těší velké oblibě (využívá 

ho 105 studentů ze 121). Pouhých 6 osob používá mobilní bankovnictví a 

homebanking pak jenom 1 osoba. Platební kartu využívá většina dotazovaných. 

 

Otázka č. 11, 12, 13 – týkající se plateb v obchodě, četnosti využití 

bezhotovostního platebního styku a jeho oblibě 

Pokud lidé platí v obchodě, dávají přednost placení platební kartou (89 osob). 

Avšak klasické placení hotovými penězi v žádném případě nezaniká. V tomto případě 

si jej zvolí 87 respondentů. Platí zásada, že menší obnos platí lidé hotovými penězi, 

zatímco pro vyšší částky (např. nad 500 korun) již využívají služeb platebních karet.  

Bezhotovostní platební styk používá většina dotazovaných pravidelně             

(100 respondentů). Pouze 6 osob tuto formu nikdy nevyzkoušelo a jedná se jenom o 

ženy. Příležitostnému bezhotovostnímu placení se nevyhne 70 osob.  

Ze statistických údajů vyplývá, že služeb pošty využívá stále méně lidí a po 

většinou se jedná o důchodce. V dané anketě je trend placení stejný. Pokud lidem 

přijde domů složenka, ve 142 případech ji zaplatí pomocí internetového bankovnictví. 

Pouhých 33 osob si dojde na přepážku pošty a na přepážku banky se dostane jenom 

1 osoba. Důvodem může být pohodlnost lidí, ale také poplatky spojené s placením. 

V rámci internetového bankovnictví je placení zdarma nebo za levnější částku, ale při 

placení na poště nebo pobočce banky jdou poplatky do desítek korun. 
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Otázka č. 14 – Dáváte přednost internetovému bankovnictví před osobní 

návštěvou banky? 

152 dotazovaných odpovědělo, že dává přednost placení přes internet oproti 

osobní návštěvě banky. 

 

Graf 3. 7 – Preference placení 

             

             Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 15, 17 – týkající se spokojenosti klientů se službami a poplatky u 

internetového bankovnictví 

Všichni dotazovaní odpověděli, že jsou s poskytovanými službami internetového 

bankovnictví spokojeni. Jelikož všichni respondenti zaškrtli kladnou odpověď, nikdo 

z nich nemusel odpovědět na otázku č. 16, která se zabývá službami, které by klient 

u své banky uvítal. 

S poplatky za internetové bankovnictví je většina klientů spokojena. Je to dáno 

tím, že lidé při této formě placení žádné poplatky nemají. Jenom 27 lidí ze 157 

odpovědělo, že s poplatky není spokojena a že by určité poplatky mohly být zrušeny, 

nebo aspoň sníženy na menší částku. 

 

Otázka č. 18, 19 – týkající se spokojenosti se zabezpečením internetového 

bankovnictví, popř. návrhy na zlepšení 

Pouze 5 osob odpovědělo, že se zabezpečením internetového bankovnictví není 

spokojena. Navrhovali zřízení osobního certifikátu nebo zavedení silnějšího hesla 

než je 5 místné heslo. Ostatní (tedy 152 osob) si myslí, že správa účtu přes internet 
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je bezpečná. Podle sociálních skupin internetovému bankovnictví věří především 

studenti, nedůvěru naopak projevují důchodci a nezaměstnaní lidé. 

 

Otázka č. 20 – Jaká je podle Vás největší výhoda internetového 

bankovnictví? 

Při této otázce respondenti volili jednu největší výhodu, která je nejvíce oslovila 

při rozhodování, zda zřídit internetové bankovnictví nebo ne. Avšak našli se i tací 

respondenti, kteří se nemohli rozhodnout pro tu největší, a proto označili všechny (3 

respondenti). Nejvíce dotazovaných vidí největší klad v pohodlnosti, kdy nemusí 

nikam chodit a mohou zaplatit složenky z pohodlí domova. Pro tuto variantu 

hlasovalo 88 lidí. 30 osob uvedlo, že vidí výhodu v rychlosti plateb a 20 osob 

internetové bankovnictví zvolilo pro jeho jednoduchost. 

Podle demografického hlediska zvolili nejvíce lidé nad 41 let pohodlí, zatímco 

mladší lidé vidí přednosti hlavně v rychlosti.  

 

 Graf 3. 8 – Největší výhoda internetového bankovnictví 

             

             Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 21 – Jaká je podle Vás největší nevýhoda internetového 
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č. 18 skoro každý respondent odpověděl, že je se zabezpečením spokojen a nic by 

neměnil.  

6 lidí si vybralo možnost jiné nevýhody. Tři osoby nastínili své obavy z možnosti 

zneužití třetími osobami, které se vlastně řadí do zabezpečení. Dva muži si stěžovali 

na služby Komerční banky, kdy se do systému musí přihlašovat stále ze stejného 

počítače. Jedné osobě vadila časová prodleva mezi vykonáním jednotlivých operací 

v rámci jiných bank. 

 

Tab. 3. 9 – Největší nevýhoda internetového bankovnictví 

 Muži Ženy 

Zabezpečení 27 25 

Internetové bankovnictví je 

neosobní 
14 10 

Žádné nevýhody neznám 39 36 

Jiné 2 4 

Zdroj: Vlastní 

 

3.6.1 Vyhodnocení ankety 

 

Z průzkumu vyplývá, že v dnešní době má bankovní účet 92 % respondentů. 

Dotazovaní si raději vybírají bankovní instituce s delší historií, které mají v České 

republice již vytvořeno nějaké jméno a jejich značka je pojem, jenž člověk zná. Výběr 

je samozřejmě ovlivněn i jinými faktory, kde největší roli hrají bankovní poplatky.  

Dále z ankety vyplývá, že, až na pár výjimek, používá každý respondent alespoň 

jeden produkt z elektronického bankovnictví. Většina používá služby elektronického 

bankovnictví pravidelně. Téměř všichni využívají služeb platebních karet. Dokonce 

polovina z dotazovaných osob dává přednost platebním kartám před placením 

v hotovosti.  

Z vyhodnocení dotazníků také vzešlo, že internetové bankovnictví zaznamenalo 

v poslední době velký rozmach. Sice mu nejvíce věří studenti a mladší lidé, ale 

dostává se i do podvědomí starších občanů. U důchodců tento vývoj stagnuje, což 

může být zapříčiněno nedůvěrou k internetu a jeho bezpečnosti. Na rozvoj má vliv 

zvyšující se pohodlnost lidí a také lepší zabezpečení při správě účtu. 
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4 Poskytované produkty vybraných bank na českém trhu  

 

Tato ryze praktická kapitola se zabývá porovnáním nabídky produktů 

internetového bankovnictví třech vybraných bank na českém trhu – Komerční banky, 

Raiffeisenbank a ČSOB. Dané banky v současnosti působí jako největší banky. 

Banky jsou porovnány podle základních kritérií, kterými jsou např. vzhled a 

přehlednost internetového bankovnictví, poplatky spojené s klasickým platebním 

stykem i s internetovým bankovnictvím. Důležitým kritériem je také srovnáním bank 

z hlediska počtu klientů. 

            

 

4.1 Komerční banka 

 

Sídlo:   Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

Kód banky: 0100 

Stránky:  www.kb.cz 

 

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny Komerční banky a je také 

součástí Skupiny Société Générale, která působí po celém světě. Patří mezi přední 

bankovní instituce v České republice. Komerční banka představuje univerzální banku 

se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního 

bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky se mimo jiné zabývají nabídkou 

služeb v oblasti penzijního připojištění, stavebního spoření, faktoringu, 

spotřebitelských úvěrů a pojištění a přímého bankovnictví. 

Komerční banka byla založena v roce 1990 a v roce 1992 byla přeměněna na 

akciovou společnost. Již od jejich vzniku se s akciemi Komerční banky obchoduje na 

Burze cenných papírů Praha i v RM-Systému. V roce 2001 koupila 60 % podíl 

v Komerční bance Société Générale – po této privatizaci Komerční banka začala 

rozvíjet aktivity v oblasti individuální klientely. Při koupi podílu v Modré pyramidě 

získala Komerční banka vliv a kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou. V roce 

http://www.kb.cz/
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2010 došlo k příhraniční fúzi sloučením Komerční banky a Komerční banky 

Bratislava – nástupnickou společnosti se stala Komerční banka. 

Obsluha korporátní klientely je rozdělena do dvou skupin, kdy rozhodujícím 

parametrem je obvykle roční obrat klienta a škála produktů, které využívá. 

Společnosti, které mají obrat v rozmezí 60 až 1.500 mil. Kč, jsou obsluhovány na 

obchodních centrech skupiny Corporate. Klienti, kteří mají vyšší obrat, jsou 

obsluhováni divizemi skupiny Top Corporations, které sídlí v Praze, Brně a 

v Bratislavě.19  

 

4.1.1 Produkt Komerční banky 

 

MojeBanka 

Tato služba Komerční banky je určena všem skupinám lidí – občanům, 

podnikatelům a také firmám. Prostřednictvím služby MojeBanka může klient provádět 

své bankovní operace pomocí internetu. Klienti tedy mají nepřetržitý přístup do banky 

z pohodlí svého domova či kanceláře. Bezpečnostní řešení je řešeno v souladu se 

standardy elektronického podpisu a veškerá komunikace mezi bankou a klientem 

probíhá v protokolu SSL. 

Mezi výhody této služby patří samozřejmě úspora času, kdy již nemusíme 

navštěvovat pobočky. Také zde řadíme okamžitý přehled o svých financích, velmi 

jednoduché a srozumitelné ovládání a úsporu peněz. 

 

Poskytované služby v rámci MojeBanky: 

 získávání aktuální informací o svých účtech i transakcích, 

 získávání elektronických výpisů k účtům, 

 snadná proveditelnost plateb a dalších operací, 

 možnost sjednání spotřebitelského úvěru či kreditní karty on-line, 

 investování do podílových fondů, 

 možnost objednávky dalších služeb od Komerční banky, 

 a jiné. 

 

                                            
19 KOMERČNÍ BANKA. Komerční banka: Základní informace ze dne 1. února 2012 [online]. Komerční banka [1. 2. 2012]. 
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Bezpečnost internetového bankovnictví Komerční banka zabezpečuje 5 různými 

způsoby. Nejdůležitějším, a také prvním, bezpečnostním prvkem je certifikát, který 

banka vydává. Certifikát si klient vyzvedne na pobočce banky a může jej uložit na 

přenosné médium nebo čipovou kartu. Neexistence tohoto certifikátu neumožní 

klientu přihlásit se do programu. Dalším bezpečnostním prvkem je zasílání SMS 

zpráv na mobilní telefon klienta. Tyto zprávy slouží k ověření transakcí. Ve zprávě je 

uvedeno heslo, které klient musí zadat do programu, aby byla bankovní operace 

dokončena. 

 

Zhodnocení 

Tuto službu si klienti mohou vyzkoušet pomocí demoverze, která je dostupná na 

oficiálních stránkách Komerční banky.  

V demoverzi si lze vyzkoušet certifikát předem zadané osoby. Bohužel certifikát je 

pouze v souboru, takže si klient nemůže otestovat, jak postupovat s certifikátem na 

čipové kartě, což je mu však v případě zájmu dostatečně vysvětleno na pobočce. 

V záhlaví se dozvídáme základní údaje o klientu (tedy o nás), jako je například 

jméno, aktuální účet, měna a námi zadaný limit. Mezi klienty a účty je možno 

přepínat, což nám ale v demoverzi není povoleno. Na úvodní straně je uveden 

přehled účtů klienta. 

Na levé straně je uvedeno portfolio operací a služeb, které můžeme provést.  

Také zde můžeme zjistit, kdy jsme se naposledy přihlásili a kdo je náš bankovní 

poradce, popř. si s ním přes internet sjednat schůzku. Pomocí této služby můžeme 

provést příkaz k úhradě, zřídit inkaso, zjistit aktuální zůstatek, ale také například 

dobít kredit na svém mobilním telefonu. 

 

4.2 Raiffeisenbank  

 

Sídlo:  Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

Kód banky: 5500 

Stránky:  www.rb.cz   

 

http://www.rb.cz/
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Raiffeisenbank patří mezi největší a nejvýznamnější banky na českém trhu. Tato 

banka se specializuje na širokou nabídku služeb pro soukromé osoby i podnikatele. 

Raiffeisenbank se na českém trhu objevila již v roce 1993. 

V roce 2006 se začala spojovat s Ebankou, která jako první banka zahájila 

poskytování internetové bankovnictví. Toto spojení vygradovalo v roce 2008. 

Raiffeisenbank má více než 120 poboček a klientských center po celé České 

republice. Celková aktiva banky přesahují 186 mld. Kč, počet zaměstnanců je okolo  

3 000 a základní kapitál banky činí 6,564 mld. Kč. V roce 2011 navýšila tato banka 

zisk o 22 % na 2,22 miliardy korun a také posílila vlastní kapitál. Raiffeisenbank se 

řadí mezi pět největších bank v České republice. 

Raiffeisenbank se stává kvalitní bankou, což potvrzuje řada mezinárodních 

ocenění. Již čtyřikrát byla zvolena „Nejdynamičtější bankou roku“ a eKonto získalo 

počtvrté v řadě titul nejlepšího účtu.20 

 

4.2.1 Produkt Raiffeisenbank 

 

InternetBanking v rámci eKonta  

Součástí eKonta je automaticky internetové bankovnictví. Správa a používání této 

služby je zdarma, poplatky se však platí za bankovní transakce. Skrze internetové 

bankovnictví mohou klienti investovat do investičních projektů společnosti Raiffeisen.  

Mezi výhody této služby se řadí možnost použití bez nutnosti instalace 

speciálních programů. Raiffeisenbank také používá nejvyšší stupeň zabezpečení. 

V rámci InternetBankingu mohou klienti spravovat své běžné účty, spořicí účty, 

termínované vklady a další bankovní produkty. 

 

Poskytované služby v rámci InternetBankingu: 

 informace o účtech, 

 podávání platebních příkazů a žádostí o termínovaný vklad, 

 investování, 

 služba Infoservis, 

 individuální zabezpečení komunikace s bankou, 

                                            
20 RAIFFEISENBANK. Raiffeisenbank: základní údaje ze dne 1. února 2012 [online]. Raiffeisenbank [1. 2. 2012]. 
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 a jiné. 

 

Zabezpečení eKonta spočívá v identifikaci klienta pomocí přihlašovacího jména a 

hesla a v certifikaci plateb. Při provádění transakcí klient obdrží certifikační kód na 

svůj mobilní telefon. Také je na telefon zasíláno SMS potvrzení o proběhnutých 

transakcích, které má docílit včasného odhalení zneužití platebních karet. Klient tedy 

od banky obdrží SMS (mobilní) klíč a osobní. K obojím klíčům existuje na oficiálních 

internetových stránkách banky příručka. Do srpna roku 2008 také banka nabízela 

internetový elektronický klíč.  

 

Zhodnocení 

InternetBanking v rámci eKonta má také svou demoverzi na oficiálních stránkách 

Raiffeisenbank k odzkoušení pro klienty.  

Jakmile vstoupíme do této demoverze, otevře se nám interaktivní demo, neboli 

prezentace, která nás po celou dobu bude provázet. Nejprve nás seznámí 

s položkami, jako je například zůstatek, a také nám vysvětlí, co vše zde můžeme 

provádět, např. zařídit půjčku. Jestli je na nás časování prezentace moc rychlé, 

můžeme se vrátit zpět (a naopak zrychlit pomocí kroku Dále).  

Poté nám prezentace objasní, jak provést příkaz k úhradě (který si můžeme také 

sami odzkoušet), trvalou platbu a inkaso.  

Následně jsme provedeni půjčkami a zhodnocením úspor, kdy můžeme využít 

služeb termínovaného vkladu. Existuje zde také možnost investovat do podílových 

fondů. Jenomže v tomto případě již musíme dojít na pobočku a uzavřít 

komisionářskou smlouvu.  

 

4.3 ČSOB 

 

Sídlo:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Kód banky: 0300 

Stránky:   www.csob.cz  

 

http://www.csob.cz/
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ČSOB (Československá obchodní banka) reprezentuje v České republice 

univerzální banku. Byla založena v roce 1964 jako banka poskytující služby v oblasti 

financování zahraničního obchodu a operací spojených s měnami.  

V roce 1999 došlo k její privatizaci. Majoritním vlastníkem se stala belgická KBC 

Bank, která spadá do finanční skupiny KBC Group. V roce 2000 převzala Investiční a 

poštovní banku. V roce 2007 Skupina KBC Bank odkoupila minoritních podíly a stala 

se jediným akcionářem ČSOB.  

V České republice společnost působí pod dvěma obchodními značkami – ČSOB 

a Poštovní spořitelna. Ve své nabídce služeb se zabývá všemi skupinami klientů, tj. 

fyzickými osobami, malými a středními podniky i korporátními klienty. Ucelená 

nabídka služeb zahrnuje bankovní služby, pojistné a penzijní produkty, financování 

bydlení, kolektivní investování a správu majetku a jiné specializované služby. 

Banka za své služby dostala také mnoho ocenění. Nejnovější je z roku 2012, kdy 

ČSOB dostalo ocenění časopisu Global Finance jako banka, která poskytuje svým 

klientům nejlepší služby v oblasti směnných operací.21 

 

4.3.1 Produkt ČSOB 

 

Internetbanking 24 

Pomocí této služby mají klienti nepřetržitý přístup ke svým penězům. Elektronický 

platební styk je značně finančně zvýhodněn.  

Mezi výhody služby InternetBanking řadíme kvalitní zabezpečení založené na 

nejvyšších standardech, přehled o veškerém dění na účtu díky aktuálním informacím, 

výraznou časovou úsporu a pohodlí a jednoduchost a snadné ovládání přizpůsobené 

klientovým potřebám. 

 

Rozsah operací v rámci služby InternetBanking: 

 informace o účtech, 

 běžné platební operace, 

 informace o penzijním připojištění, 

 žádost o úvěrové produkty,  

 služby pro platební karty, 

                                            
21 ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA. ČSOB: základní údaje ze dne 2. února 2012 [online]. ČSOB [1. 2. 2012].  
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 a jiné. 

 

Při zřízení služby si klient může vybrat způsob přihlášení ke službě. Může volit 

mezi čipovou kartou (elektronický podpis) nebo identifikačním číslem, PINem a SMS 

klíčem. Také si může vybrat způsoby autorizace. Mezi které řadíme SMS klíč a 

čipovou kartu. 

Při přihlášení klient nejprve zadá své identifikační číslo a PIN. Pokud PIN zadá 

třikrát chybně, bude účet zablokován. Na další obrazovce klient zadá SMS klíč, jenž 

je platný pouze 10 minut po jeho obdržení. V případě využití čipové karty 

s elektronickým podpisem je nejprve nutné nainstalovat Správce čipové karty do 

čtečky. Poté zadá PIN k čipové kartě. Následné přihlašování do služby je již pomocí 

elektronického podpisu. Nutnou podmínkou je však certifikát, který umožňuje ověřit 

totožnost klienta.  

 

Zhodnocení 

Také ČSOB má demoverzi internetového bankovnictví na vyzkoušení. Avšak 

aplikace se musí nejprve stáhnout. Jakmile je aplikace spuštěna, může si klient 

vybrat pro přihlášení čipovou kartu nebo identifikační číslo. Nejčastěji se používá 

identifikační číslo, PIN a SMS klíč. Systém se za nás přihlásí a na mobil by nám měla 

přijít zpráva obsahující heslo k autorizaci klienta. I tento problém aplikace vyřeší za 

nás a my se můžeme úplně přihlásit. Poté se klient může porozhlédnout. Při 

rozevření položek nám demoverze vždy vysvětlí, o co se jedná a co zde najdeme. 

Můžeme si projít záložku Účty a transakce, kde zjišťujeme informace o účtu, 

provádíme platby pomocí příkazů, nalezneme zde také mobilní služby, atd.  

V další záložce najdeme informace o investicích a spoření (penzijní fondy, 

podílové fondy), o úvěrech a o platebních kartách (i kreditních kartách). 

 

4.4 Vyhodnocení 

 

V prvé řadě je důležité podotknout, že se jedná pouze o vyhodnocení DEMO 

verzí. Plně funkční internetové bankovnictví mají jiné a více rozšířené funkce. I když 

princip pohybování se na účtu samozřejmě zůstává stejný.  
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Jelikož jsem všechny tři demoverze internetového bankovnictví od vybraných 

bank pečlivě vyzkoušela, můžu je vyhodnotit. Celkově se dá říci, že internetové 

bankovnictví je u těchto bank kvalitně vypracováno. Uživatelské rozhraní je příjemné 

a lze se v něm lehce orientovat. Jako nevýhoda se však mohou jevit malá písmenka, 

která mohou tvořit handicap pro určitou skupinu lidí, a díky tomu může rozhraní 

vypadat neprakticky.   

U Komerční banky přestavuje největší výhodu skutečnost, že si klient může vše 

odzkoušet, například zadat příkaz k úhradě. Služby jsou zde autentické (včetně 

zaslání a zadávání pomyslného SMS kódu), takže to vypadá, jako by měl již 

zařízenou službu MojeBanka delší dobu. Co zde ovšem chybí, jsou určité popisky 

toho, kde se klient právě nachází a co zde může všechno provádět. Nevýhodou také 

je, že lidé si účet (službu) nemohou založit prostřednictvím internetu.  

Uživatelé internetového bankovnictví oceňují mobilní služby, kdy mohou dobít 

kredit na svůj mobilní telefon přes účet. Tuto službu již nabízí téměř všechny 

bankovní společnosti. Nicméně nejvíce rozvinuté služby nabízí demoverze 

internetového bankovnictví, a v podstatě také internetové bankovnictví, u ČSOB. 

Klienti mají také možnost u ČSOB platit faktury za mobil, bohužel pouze pro 

společnost Vodafone. Takže lidé s jiným mobilním operátorem tuto službu neocení. 

Mimoto je Internetbanking 24 dobře zpracovaný. Zorientovat se klientům pomáhají 

vysvětlivky, které by sice mohly být na vyšší úrovni a mohly by obsahovat více údajů, 

ale zase jsou lepší než žádné. Jako velký klad, který by potenciální klienti mohli velmi 

ocenit, se jeví přichystaná prezentace na téma bezpečnost, která je k dispozici na 

internetových stránkách ČSOB. Díky tomu by lidé mohli být lépe informováni o úskalí 

využití internetového bankovnictví a mohlo by se zamezit zneužívání dat.  

U Raiffeisenbank je možno zpozorovat, že si s demoverzí pracovníci společnosti 

vyhráli. Celá demoverze je zapracována do prezentace. Zde je klientu názorně 

vysvětleno, jak se internetové bankovnictví používá a klient si může některé věci 

vyzkoušet sám. Za zmínku také stojí zabezpečení eKonta, které je na dobré úrovni. 

U Raiffeisenbank jsme schopni založit účet přes internet. Neznamená to však, že od 

té doby máme účet zprovozněn. Nejdříve se nám ozve osobní bankéř, který si s námi 

sjedná schůzku k podpisu smlouvy a zkontrolování osobních údajů klienta. Teprve 

poté je účet založen.  
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Co se týče zabezpečení, jsou na tom banky podobně. Vyzdvihla bych pouze 

Komerční banku, která využívá 5 kroků zabezpečení. Což se mi zdá v dnešní době 

velmi prozíravé a jeví se mi to jako velká výhoda oproti jiným bankám. 

Při volbě banky by tedy klient neměl sledovat pouze poplatky, ale i kvalitu služeb. 

Z našeho srovnání vyšlo, že jako nejlepší banka se prezentuje Komerční banka, 

zejména díky svému zabezpečení. Ovšem Raiffeisenbank také nabízí kvalitní 

internetové bankovnictví, které rozvíjí již řadu let, jelikož Ebanka (dnes již součást 

Raiffeisenbank) byla průkopníkem internetového bankovnictví. Tato banka se tedy 

mohla, vzhledem ke své minulosti, lépe připravit na požadavky a potřeby klientů. 

Demoverze internetového bankovnictví banky ČSOB nepřináší žádný nápad, který by 

potenciální klienty oslovil.  

 

4.5 Porovnání bank v dnešních číslech 

 

Při výběru banky je mimo jiné zásadní pověst banky. Spousta občanů se ohlíží na 

reference známých, popřípadě na to, kolik lidí dané bance věří a vybralo si je za svou 

vlastní banku. Proto je součástí této kapitoly také porovnání bank dle počtu klientů, 

počtu poboček, bankomatů a počtu zaměstnanců.  

 

Tab. 4.1 Banky v dnešních číslech 

 Komerční banka Raiffeisenbank ČSOB 

Počet klientů 1,59 mil. - 3, 092 mil. 

Pobočky  395 105 251 

Bankomaty 677 145 815 

Počet 

zaměstnanců 

8 619 2 836 7 775 

Zdroj: Komerční banka, Raiffeisenbank, ČSOB 

 

Při srovnání bank do počtu poboček a zaměstnanců je na předním místě 

Komerční banka. Z tabulky (viz Tab. 4.1) je také zřejmé, že přední českou bankou, 

co se týče počtu klientů a bankomatů, je ČSOB. Tuto instituci si za svou banku 

zvolilo přes 3 mil. klientů. Dá se tedy říci, že lidé stále věří historicky zdatné bance, 

se kterou má již spousta občanů určitou zkušenost.  
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Toto porovnání však není úplně přesné, protože použité údaje nejsou získávány 

ke stejnému datu a také nejsou uvedeny všechny údaje. 

 

Samozřejmou součástí služeb bank je v současné době internetové bankovnictví. 

Zřízení služby internetového bankovnictví je téměř u všech bank zdarma. Také u 

mnou vybraných bank si za zřízení nic neúčtují (viz Tab. 4.2). Většina bankovních 

institucí však zpoplatňuje vedení účtu formou měsíčních paušálů. U některých bank 

jsou klienti od paušálů osvobozeni, protože vedení internetového bankovnictví je 

zdarma, popř. jsou v nižší ceně než obvykle.  Jedná se o případy, kdy je internetové 

bankovnictví poskytováno v rámci balíčku služeb k vybraným kontům. Některé banky, 

které se zabývají pouze internetových bankovnictvím (např. mBank), nabízí zdarma 

nejen zřízení účtu, ale i vedení konta. 

 

Tab. 4.2 Poplatky u jednotlivých bank 

 Komerční banka 

MojeBanka 

Raiffeisenbank 

eKonto 

ČSOB  

InternetBanking 24 

Zřízení služby Zdarma Zdarma Zdarma 

Měsíční paušál za 

vedení služby 

39 Kč 75 Kč Zdarma*  

Zdroje: Komerční banka, Raiffeisenbank, ČSOB 
*Pozn.: Tato služba je poskytována bezplatně či se slevou pouze v rámci balíčků k některým kontům. 

 

Internet je dnes již nejdůležitější informační a komunikační kanál, který se stává 

nezbytností. Není tedy překvapením, že banky neváhají a podporují bankovní 

transakce pomocí internetu. Tímto krokem se snaží docílit toho, aby i poslední 

příznivci papírových příkazů upustili od chození na pobočku banky.  A čím jiným by 

banky vedly své klienty ke zvolení internetového bankovnictví než cenou. Pokud tedy 

porovnáme platby přes internet a na pobočce (viz Tab. 4.3), u většiny bank zjistíme, 

že náklady klienta a bankovní poplatky za provedené transakce přes internet jsou 

výrazně levnější. Do těchto nákladů se nezahrnuje pouze úspora peněz, ale rovněž 

náklady na dopravu, čas a jiné.  

I přesto, nebo právě proto, je zatížení občanů a firem bankovními poplatky 

v České republice oproti jiným vyspělým zemím jedním z nejvyšších. Zisk bank tedy 

není výlučně tvořen úroky, ale taktéž danými poplatky a neúročenými výnosy (což 

jsou ceny za položku v platebním styku 
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Tab. 4.3 Srovnání internetového bankovnictví s klasickým platebním stykem 

v korunách českých 

 

Komerční banka Raiffeisenbank ČSOB 

Pobočka  MojeBanka Pobočka eKonto Pobočka 
Internetbanking 

24 

Jednorázový 
příkaz k 
úhradě 

29 6 44 4 40 3 

Trvalý 
příkaz k 
úhradě 

39 6 40 Zdarma  Zdarma  Zdarma 

Výběr 
hotovosti 

60 - 60 - 60 - 

Vklad peněz 
z bankomatu 

5 - 9,90 - 6 - 

Zdroj: Komerční banka, Raiffeisenbank, ČSOB 

 

U ČSOB je sice zřízení trvalého příkazu zdarma, ale platí se zde za každou 

položku na příkazu. Cena je na pobočce 6 Kč a v rámci internetového bankovnictví   

3 Kč. Také je u ČSOB zpoplatněna změna v trvalém příkazu, kdy u internetového 

bankovnictví se tato částka rovná 6 Kč, zatímco na pobočce je to 40 Kč.  

U Raiffeisenbank jsou první dva výběry z bankomatu zdarma a první výběr 

hotovosti také není zpoplatněn.  

 

Příčinou levnějšího internetového bankovnictví je skutečnost, že se banky snaží o 

elektronizaci svých finančních operací. Tímto krokem banka ušetří náklady na 

zaměstnance. Jako nejlevnější se ukázala Komerční banka, která si za své služby na 

pobočce účtuje nejméně. Naopak nejhůře dopadla Raiffeisenbank, která má ve 

srovnání s vybranými bankami nejvyšší poplatky. U internetového bankovnictví se 

jako nejlevnější banka jeví ČSOB, ale také Raiffeisenbank nabízí zajímavé nabídky, 

například dva výběry z bankomatu zdarma.  

Většina klientů dává přednost ČSOB, což jsme již zjistili v Tab. 4.2. Jinak tomu 

není ani vzhledem ke službám internetového bankovnictví, kdy i v této rovině má 

ČSOB nejvíce klientů – v současnosti je to již přes 1 200 000 klientů. 
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5 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo umožnit nahlédnout na podobu platebního styku 

v České republice v současné době a poukázat na výhody a nevýhody nejčastější 

formy přímé bankovnictví – internetového bankovnictví.  

Platební styk je nejzákladnější služba, kterou banka poskytuje svým klientům. 

Jedná se v podstatě o hotovostní či bezhotovostní přesun peněz mezi občany – 

fyzickými i právnickými osobami. V dnešní době bezhotovostní platební styk „na celé 

čáře“ vyhrává nad hotovostní formou a to ať do bezpečnosti, pohodlnosti či 

úspornosti. Naštěstí se dnes nelpí na tom, aby platby byly prováděny hotovostně, 

nebo aby byla nutná osobní návštěva banky (například při zřizování trvalého 

platebního příkazu). Tento převod peněžních prostředků je samozřejmě nejrychlejší a 

nesnadnější v případě, kdy jsou účastníci transakce klienty téže bankovní instituce. 

Mezi bankami existuje při přesunu peněz propojení v rámci systému, který se nazývá 

CERTIS a organizuje jej Česká národní banka. Dané propojení umožňují NOSTRO a 

LORO účty. Nostro účet představuje běžný účet, jenž má bankovní instituce u jiné 

banky. Obvykle se jedná o tuzemskou banku, která má účet u banky v cizině v cizí 

měně. Naproti tomu loro účet lze definovat jako účet založený bankou jiné bance. 

Zejména jde o běžný účet, který vede tuzemská banka v tuzemské měně pro 

zahraniční banku. 

Vývoj platebního styku směřuje k přímému bankovnictví a banky plní spíše funkci 

poradního místa a poradenských center (např. hypoteční centrum). Tímto krokem se 

zaměstnanci nestávají zbyteční, jak by se mnohým mohlo zdát, ale jsou převedeni na 

práci bankovních poradců. Nabízí klientům lepší servis, lepší prostředí a také větší 

komfort. Bankovním poradcům se zároveň snižuje počet klientů, které mají „na 

starostí“ a příst k lidem je tedy individuálnější. V současnosti se setkáváme s případy, 

kdy se lidé na banku dostaví pouze při zřízení účtu a poté se svou bankou 

komunikují jenom prostřednictvím internetu nebo telefonu. Proto lidé vítají inovace 

technologií, které se promítají i v bankovní sféře. Velký důraz při inovacích se klade 

také na zabezpečení různých forem platebního styku. Jelikož se se zvyšující úrovní 

technologií zvyšuje i možnost napadení hackery, kteří jsou stále vynalézavější. Proto 

je logické (a hlavně nezbytné), že banky investují nemalé peníze do ochranných 

prostředků a snaží se tím snižovat riziko zneužití osobních dat klientů. Významnou 
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roli při ochraně dat hraje také informovanost klientely. Proto většina bank na svých 

webových stránkách uvádí „bezpečnostní desatero“, kterým by se občané při 

využívání moderních technologií měli řídit.  

Při vyhodnocovaní dotazníků, které jsou součástí této práce, jsme mohli dojít k 

závěru, že nejvíce používanou formou přímého bankovnictví je internetové 

bankovnictví. Z tohoto důvodu mu v práci byla věnována převážná část pozornosti a 

bylo zde nastíněno porovnání jeho možností u třech vybraných bank, které v České 

republice působí za největší banky. Bylo velmi obtížné vyzdvihnout jednu nejlepší 

banku. Je to dáno tím, že mezi danými bankami panuje velká konkurence a každá se 

snaží své portfolio služeb co nejvíce uzpůsobit potřebám klienta. Nakonec se při 

vyhodnocení jevila jako nejvýhodnější banka ČSOB se svou cenovou politikou, kdy 

má nízké poplatky za vedení internetového bankovnictví a také nízké poplatky 

spojené s transakcemi. Z hlediska bezpečnosti byla nejlepší Komerční banka se 

svým pětiprvkovým zabezpečením při přístupu k on-line platbám a transakcím. 

Obecně se dá říci, že v České republice jsou bankovní poplatky na nejvyšší 

úrovni zatížení oproti jiným zemím Evropské unie. Na náš bankovní trh se také 

dostávají nové zahraniční banky, které si za poplatky účtují velmi nízké ceny. Ovšem 

tyto banky nedisponují vlastními depozity. Riziko pak spočívá v tom, že tyto banky 

nabízí vysoké úročení vkladů s cílem vybudovat si pozici na trhu, které pak nemusí 

splnit. Na českém trhu také existují finanční instituce, které mají licenci na 

poskytování úvěrů. Tyto instituce však také nemají dostatek vlastních zdrojů, a proto 

dochází k navýšení úrokových sazeb u hypoték. Faktem ovšem zůstává, že i když si 

lidé stěžují na poplatky u své banky, nic proti nim nedělají. Obranou by například byl 

přechod ke konkurenci.  

I když se internetové bankovnictví v poslední době velmi rozmáhá, hotovostní 

forma placení zde bude mít stále své místo. Stále se najdou lidé, kteří internetu 

nevěří. A také občané platí menší částky raději hotově než pomocí karty. 

V následujících letech budou banky pokračovat v inovacích. Například u platebních 

karet v podobě bezkontaktních čipových karet nebo bankomaty, které k přihlášení 

využívají biometrické údaje.  
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Seznam zkratek 

 

ČSOB – Československá obchodní banka 

PPD – příjmový pokladní doklad 

VPD – výdajový pokladní doklad 

EU – Evropská unie 

Sb. – Sbírka zákonů 

ES – Evropské společenství 

SBČS – Státní banka československá 

ČNB – Česká národní banka 

GSM – Global System for mobile communications 

WAP -  Wireless Application Protocol 

PIN – Personal Identification Number 

SIM – Subscriber Identity Module 

SMS – krátká textová zpráva 

USA – Spojené státy americké 

ISP – Internet Service Provider 

SSL – Secure Sockets Layer 

ČR – Česká republika 

s – strana 

IP – internetový protokol 
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