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Anotace 
Bakalářská práce je věnována tématu NFC (Near Field Communication) technologii, 

která se teprve dostává do popředí a povědomí běžných spotřebitelů. Popisuje  

a zhodnocuje tuto technologii, vyzvedává její přednosti a zaměřuje se také na možnosti 

jejího využití. Prezentuje tuto technologii z pohledu vzniku, norem, standardů 

a jednotlivých komponentů. Blíže specifikuje druhy komunikace a představuje její 

komunikační protokoly. Dále se zabývá zabezpečením komunikace a možnými druhy 

útoku. V práci je také popsán vývoj NFC technologie, který jsme zaznamenali v naší 

republice. Jsou zde popsány jednotlivé projekty v oboru bezkontaktních plateb, ale i jiné 

možné obory využití této technologie. Obsahem práce je i srovnání České republiky 

s ostatními státy v celosvětovém měřítku z pohledu vývoje této technologie ve světě 

a měřítka užívání technologie NFC mimo hranice našeho státu. Zavádění NFC technologie 

do praxe je součástí této práce, která mimo jiné také popisuje rozšíření stávajících systémů 

o tuto technologii a s tím spojené konkrétní činnosti. V závěru práce je popsán 

předpokládaný vývoj NFC technologie z pohledu budoucnosti, možnosti využití v jiných 

oborech, nárůstu uživatelů, podpory ze strany výrobců a také otázky bezpečnosti a vývoje 

technické vyspělosti této technologie.  

Klíčová slova: NFC technologie, NFC čtečka, tag, bezkontaktní platba, pasivní zařízení, 

aktivní zařízení, mobilní telefon. 
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Summary 
The bachelor’s thesis deals with the Near Field Communication (NFC) technology, 

which has been getting more attention lately, especially because of its application in 

mobile phones and bank cards. The work describes and evaluates this technology, 

emphasises its advantages and focuses on possible ways of use. Presented are the origins, 

history, norms, standards and individual components. In detail are specified the types of 

communication and the communication protocol and furthermore also the security and 

possible types of attacks. The thesis also describes progression of the NFC technology that 

we encountered in the Czech Republic, including individual projects in contactless 

payment and other possible applications of the technology. One of the topics of the work is 

also comparison of the Czech Republic with other countries in the world, from the point of 

view of advancement and expansion of the technology. Introduction of NFC into practice 

is also dealt with in the thesis, with description of the ways how to expand current systems 

to use this technology and of all the related tasks. The last part of the work mentions  

a further anticipated evolution of the NFC technology, possible applications in new fields, 

increase in the number of users and support from the producers and also questions 

regarding the safety and technological maturation of NFC.   

Keywords: NFC technology, NFC reader, tag, contactless payment, passive device, active 

device, mobile phone. 
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ÚVOD 
Výzkum a vývoj informačních technologií zaznamenal v poslední době 

velký nárůst a do budoucna se počítá, že jeho křivka bude ještě strmější. Společně 

s vývojem informačních technologií se každým rokem násobí i objem dat, který 

prochází médii a komunikačními zařízeními různého typu. Od roku 2009 do roku 

2020 se předpokládá zvýšení objemu dat na hodnotu 45násobku původního stavu. 

Tuto informaci zveřejnily společnosti EMC a IDC na základě své nejnovější 

studie [24] o růstu objemu digitálních informací ve světě. K tomuto zvyšování 

objemu dat také přispívají různé technologie pro datovou výměnu. Mezi ty 

nejnovější patří a v budoucnu jistě také patřit bude i technologie NFC (Near Field 

Communication). Jak již název napovídá, jedná se o technologii, která je založena 

na komunikaci dvou elektronických zařízení, které si mezi sebou vyměňují 

informace a to na velmi krátkou vzdálenost. 

Dá se říci, že NFC technologie není prozatím mezi běžnými spotřebiteli 

příliš používaná a tudíž ani známá. V současnosti se tato technologie využívá 

především k bezkontaktním platebním transakcím a stejné využití je očekáváno  

i v blízké budoucnosti. Přesto se však již našly jiné možnosti využití  

této technologie i do zcela odlišných oborů, jako je například kultura nebo 

zabezpečovací technika. 

Významným a správným rozhodnutím se stalo propojení NFC technologie  

s technologií mobilních telefonů. V současnosti, kdy je téměř každý člověk 

majitelem mobilního telefonu a nosí jej neustále u sebe, bylo zapotřebí využít 

tohoto potenciálu, který v podobě různých aplikací vyměňujících si informace 

skýtá nepřeberné množství užitečných a čas šetřících úkonů pro člověka. 

Jednoduše řečeno se tedy mobilní telefon s technologií NFC stane 

nepostradatelným společníkem nejen pro běžné hlasové, textové nebo obrázkové 

spojení mezi lidmi, ale bude také naší kreditní kartou, jízdenkou v hromadné 

dopravě, klíčem od dveří, informačním letákem, pouzdrem našich vizitek, 

identifikační kartou nebo průvodcem po horách, kulturních akcích a památkách. 
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1 POPIS A ANALÝZA VLASTNOSTÍ 
TECHNOLOGIE NFC 
Technologie NFC zajišťuje komunikaci dvou elektronických zařízení. 

Komunikace těchto zařízení probíhá bezdrátově a to na velmi krátké vzdálenosti.  

Jedná se o vzdálenosti v řádech centimetrů (4 – 20cm). Protože komunikace 

funguje na velmi krátkou vzdálenost, obvyklého propojení dvou zařízení je 

dosaženo jejich pouhým přiblížením. [34]  

Předpokladem komunikace mezi těmito zařízeními je přítomnost alespoň 

jednoho aktivního zařízení. Aktivní zařízení může být mobilní telefon nebo čtečka 

NFC. Pokud spojíme dvě aktivní zařízení, mohou si vyměňovat informace 

vzájemně. Jestliže na jedné straně bude aktivní člen a na druhé straně člen pasivní, 

probíhá komunikace pouze od pasivního členu ke členu aktivnímu. Pasivními 

členy jsou například bezkontaktní karta nebo „tag“ (pasivní, nenapájené NFC 

zařízení). Komunikace mezi dvěma pasivními členy probíhat nemůže. 

1.1 Historie 

Z historického pohledu je NFC technologie založena na stejném principu 

jako technologie RFID (Radio Frequency IDentification). O vzniku NFC se tedy 

dá hovořit již od roku 1983, kdy byl asociován patent pod zkratkou RFID a tento 

byl přidělen Charlesu Waltonovi. Následné vývojové etapy technologie NFC 

vypadaly dle [38] takto: 

 Dne 18. března 2004 v Hannoveru – firmy Nokia Corporation, Royal 

Philips Electronics a Sony Corporation založily neziskovou organizaci 

pod názvem Near Field Communication (NFC) Forum. Tato organizace 

si dala za cíl umožnit bezdotykové interakce pro účely platebního styku. 

V současnosti tato organizace čítá přes 160 členů. 

 Dne 5. června 2006 Wakefield – byla představena technologická 

architektura NFC a byly vytvořeny počáteční formáty NFC tagů. 

 Dne 5. října 2006 Wakefield – byly položeny základy specifikace  

k "SmartPoster" záznamům. SmartPoster RTD specifikace poskytuje 

technické podrobnosti o vytváření záznamů pro inteligentní značky nebo 

integrované obvody, ukládající data, která lze číst pomocí technologie 

NFC v mobilních zařízeních. 

 Dne 7. ledna 2007 - na trh přichází první mobilní telefon podporující 

NFC technologii. Tímto telefonem byla Nokia 6131 (obrázek 1). 

Oficiální představení tohoto telefonu bylo již v únoru 2006, ale 

technologii NFC ještě nepodporoval. Až téměř o rok později byla na trhu 

tato Nokia uvedena s podporou NFC technologie. 



Petr Tomek: Studie aplikačního potenciálu technologie NFC 

2012  3 

 
Obrázek 1: Nokia 6131 - první mobilní telefon podporující NFC; zdroj [21] 

 Dne 19. května 2009 – NFC Forum představila nové dvě specifikace. 

Jednalo se o NFC Digital protokol a NFC Logical Link Control Protocol 

(LLCP). Tyto protokoly řeší digitální komunikaci NFC technologie.  

V podstatě ukazuje vývojáři, jak používat NFC technologii pro normy 

ISO/IEC14443 a JIS X6319-4 standardy s cílem zajistit komunikaci mezi 

různými NFC zařízeními. 

 2010 – první mobilní telefon s operačním systémem Android podporuje 

technologii NFC. Tímto telefonem byl Samsung Nexus S. V České 

republice se tento telefon začal prodávat v prvním čtvrtletí roku 2011. 

 2011 – Google I/O "How to NFC" demonstruje NFC technologii ke 

sdílení osobních kontaktů, sdílení webových odkazů, různých aplikací, 

videí a dalších informací. 

 Dne 18. srpna 2011 – Nokia zahájila podporu NFC v operačním systému 

Symbian. Konkrétně se jednalo o Operační systém Symbian Anna. OS 

Symbian Anna je nazýván OS třetí generace a byl použit třeba na 

mobilním telefonu Nokia C7. 

 2011 – společnost RIM je první firmou, jejíž zařízení mají certifikaci pro 

funkcionalitu Master Card Paypass, a to firmou Master Card World 

Wide. Bold 9900 a Curve 9360 byla první mobilní zařízení, která byla 

schválena pro funkcionalitu bankovních nebo kreditních účtů na SIM  

(Subscriber Identity Module) kartě. 

 Dne 7. března 2012 – řetězec britských restaurací EAT a firma 

Everything Everywhere (partner mobilního operátora Orange Mobile) 

založili ve Velké Británii skrze SmartPostery první celonárodní kampaň 

k NFC ve Velké Británii. 

 2012 – společnost Sony uvádí "Smart Tags". Smart Tags jsou malé 

programovatelné žetony. Tyto žetony slouží k nastavení funkcí 

mobilního telefonu pomocí technologie NFC. Tag nastaví požadovanou 

konfiguraci telefonu. 
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1.2 Pasivní zařízení 

Pasivní zařízení je nazýváno „tag“ [10] (obrázek 2). Přídavné jméno 

„pasivní“ získalo proto, že nemá svůj vlastní zdroj energie. Energii tagu dodává 

aktivní zařízení a tím jej „probouzí k životu“. NFC tag je jako bezdrátová 

paměťová karta. Objem dat, který může pojmout, je však nepoměrně menší 

- obvyklá je kapacita kolem jednotek kilobajtů. Je tedy zřejmé, že na tag 

neuložíme obrovské množství dat, ale kapacitu tagu můžeme využít například pro 

uložení webové adresy, identifikačního čísla, čísla účtu v bance, vizitky 

s kontakty nebo krátké textové zprávy. 

  

Obrázek 2: Tag Mifare Ultralight; zdroj [10] 

Tagy již známe z technologie RFID. NFC z této technologie vychází, 

a proto bylo třeba zajistit zpětnou kompatibilitu NFC technologie s tagy RFID. 

NFC Forum přidalo k původním RFID tagům ještě další, nové formáty tagů. 

Celkem se jedná o čtyři druhy, které jsou určeny přímo pro NFC technologii. 

Pozitivním prvkem je uzamykatelnost, vystavení takovéhoto tagu na veřejnosti je 

tedy zcela bezpečné. Rozdíl mezi jednotlivými typy tagů najdeme v kapacitách 

a přenosových rychlostech. Jednotlivé druhy a jejich specifikace dle [10] jsou: 

 Typ 1 je založen na standardu ISO/IEC 14443 A. U tohoto typu můžeme 

použít oba režimy čtení/zápis nebo jej můžeme zamknout jen pro čtení. 

Kapacity tagů se pohybují od nejnižší hodnoty 96 B až do maxima  

2 kB. Přenos informací je zajištěn rychlostí 106 kbit/s. Výhodou je velmi 

nízká pořizovací cena. 

 Typ 2 je téměř totožný s typem 1. Jedná se o stejný standard, přenosovou 

rychlost, jen minimální kapacita je nižší o polovinu, tedy 48 B. 

 Typ 3 je založen na standardu FeliCa. Nevýhodou je, že režim je 

nastaven již při výrobě na hodnotu čtení/zápis nebo jen čtení. Je třeba se 

tedy předem rozmyslet, kam bude daný tag umístěn a jak bude využit. 

Kapacita není nijak definována a pohybuje se od 0 až po 1MB. 
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Přenosové rychlosti jsou u tohoto tagu 212 kbit/s nebo 424 kbit/s. 

Pořizovací cena tagu je vyšší. 

 Typ 4 je kompatibilní se standardem ISO/IEC 14443 A i B. Stejně jako  

u předchozího typu je tag nastaven při výrobě na hodnotu čtení/zápis 

nebo jen čtení. Maximální kapacita tagu je 32 kB. Rychlosti přenosu 

informací jsou opět dvě, a to 106kbit/s nebo 424 kbit/s. 

Z technických parametrů je zřejmé, že před konkrétním použitím tagu je 

nezbytné pečlivě si rozmyslet, jak budeme tag užívat, kde bude tag umístěn a zdali 

bude tento tag sloužit širší veřejnosti nebo pouze určité osobě. Pořízení tagu dnes 

není problematické, tag můžeme běžně zakoupit. Například společnost Sony 

vydává sadu 4 tagů pro své mobilní telefony, pomocí kterých si nastavíme 

v telefonu jednotlivé funkce (obrázek 3). Cena těchto tagů se pohybuje kolem 

220,-Kč. [18] 

 
Obrázek 3: Tagy pro mobilní telefony společnosti Sony; zdroj [18] 

1.2.1 Vzhled tagu 

Design tagů může být libovolný. Je však třeba mít na paměti, že tagy [10] 

nejsou nezničitelné a je nutné zajistit jejich ochranu. Ideálním řešením je tag ukrýt 

pod nějakou vrstvu materiálu. V tomto ohledu se meze nekladou a my se můžeme 

setkat s tagy ukrytými v samolepkách, přívěšcích na klíče, náramcích, plastových 

kartách, propiskách atd. Problém však nastává, když je tag v blízkosti nebo přímo 

v kontaktu s kovovým povrchem. V takovém případě je třeba podniknout kroky 

pro bezchybnou funkčnost tagu a to některou ze speciálních úprav, která tag 

bezpečně odstíní od okolního prostředí. 

1.2.2 Součásti tagu 

Tag je složen ze dvou částí [10]. První částí je anténa, pomocí které 

přenášíme energii i data. Její nevýhodou je velikost. Anténa musí být dostatečně 

velká, abychom mohli uskutečnit přenos dat a dodali čipu dostatek energie. Proto  

i ty nejmenší tagy mají velikost kolem patnácti milimetrů. Šířka však omezena 

není a tag je obvykle široký jen desetinu milimetru. 

Druhou částí tagu je čip (obrázek 4). Čip je složen z mnoha součástí. Hlavní 

součástí čipu je paměť s poměrně malou kapacitou (v řádu jednotek až stovek 

kilobajtů). Paměť obsahuje informace, které chceme z tagu získat. Další součásti 
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čipu pak obsluhují celou komunikaci s aktivním zařízením. Odlišnost tagů 

vymezuje právě použitý čip. Tagy vyrábí mnoho firem, ale výrobců čipů ve světě 

mnoho nenajdeme. Přední světovou společností zabývající se výrobou čipů je 

nizozemská společnost NXP, která vyrábí RFID tagy pod marketingovou značkou 

Mifare.  

 
Obrázek 4: Čip tagu; zdroj [10] 

1.3 Aktivní zařízení 

Aktivní zařízení má svůj vlastní zdroj energie a funguje jako iniciátor 

komunikace. Energii zařízení využívá nejen pro svou potřebu, ale převádí tuto 

energii na elektromagnetickou indukci, pomocí které napájí i pasivní zařízení, se 

kterým komunikuje. [19] 

 
Obrázek 5: ACR122 NFC čtečka bezkontaktních karet; zdroj [24] 

Pod pojmem aktivního zařízení NFC si můžeme představit mobilní telefon 

podporující tuto technologii, přičemž takovýto telefon dnes již nabízí každý 

z výrobců mobilních telefonů. Mobilní telefon ale není jediné aktivní zařízení. 

Pokud budeme chtít využít již zmíněnou bezkontaktní platební kartu u některého 

z obchodníků, bude muset mít tento obchodník u svého platebního terminálu také 

některou ze čteček NFC (obrázek 5), které jsou již dnes jejich běžnou výbavou. 

Dle [38] mohou NFC čtečky pracovat v těchto režimech: 

 Reader/writer režim (režim pro čtení a zápis) je specifický u NFC 

čteček, podléhá stejně jako pasivní zařízení standardům ISO/IEC 14443 

typu A, B a schématu FeliCa. Proces komunikace je založen na pouhém 

čtení nebo zápisu informací na NFC tag. 
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 Pear-to-Pear režim (režim klient-klient) je inovace NFC technologie 

oproti technologii RFID. Doposud jsme měli na jedné straně čtečku NFC 

a na straně druhé tag. Nyní máme na obou stranách čtečky a nedochází 

jen k jednostranné komunikaci, ale tyto dvě čtečky společně komunikují 

vzájemně. Obě zařízení jsou v aktivním režimu a jejich komunikace 

probíhá v half-duplexním kanálu (obě strany mohou přijímat i vysílat, 

avšak nikoli současně). Standardem této komunikace je  NFCIP-1 při 

rychlosti až 424 kbit/s.  

 Card emulation režim (režim emulace karty). V tomto režimu se aktivní 

NFC zařízení chová jako NFC čipová karta. Stává se tedy pasivním 

prvkem v komunikaci na stejném standardu, na kterém pasivní NFC 

zařízení fungují.  

1.4 Normy a standardy 

Tato kapitola popisuje normy a standardy technologie NFC [34]. Základním 

předpokladem pro novou technologii byla zpětná kompatibilita s RFID tagy 

fungujícími pod normou ISO/IEC 14443 (tabulka 1), která se dále dělí na dva typy 

A a B. Oba typy komunikují na frekvenci 13,56 MHz. Norma určuje specifika pro 

bezdotykové přenosy dat pomocí elektromagnetické indukce. Typy se různí 

především metodami modulace, způsobem kódování nebo procedurou vyvolání 

protokolu. 

 

Tabulka 1: Standard ISO/IEC 14443 - základní shrnutí; převzato z [34] 

Část standardu Popis standardu 

Část 1 - Fyzikální 

charakteristiky 

bezkontaktních 

čipových karet 

Definuje fyzikální charakteristiky bezkontaktních čipových 

karet a jejich požadavky na ně. 

Část 2 - Vysílací 

výkony a signálové 

rozhraní 

Definuje vysílací výkony, způsob napájení čipu z 

radiofrekvenčního magnetického pole, signalizační rozhraní, 

jejich signalizační schémata a typy modulací k oběma typům 

PICC (pro oba směry komunikace, a to jak pro aktivní a 

pasivní typ PICC) 

Část 3 - Inicializační a 

antikolizní protokoly 

Definuje inicializační a antikolizní protokoly pro oba typy 

PICC, společně s antikolizními příkazy, odpověďmi, 

datovými rámci a časováním. 

Část 4 - Protokoly pro 

přenos 

Určuje, které protokoly jsou určeny pro vysokoúrovňový 

přenos dat. Všechny tyto protokoly v rámci této části 

standardu jsou volitelné. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Diso/iec%2B14443%2Btype%2Ba%26hl%3Dcs%26biw%3D1280%26bih%3D604%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MHz&usg=ALkJrhhUdRO1mTlyUvnv0XspmwsPd498QQ
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„Na tomto standardu jsou postaveny základy pro bezkontaktní karty, 

respektive jejich elementy v komunikaci, fyzické vlastnosti, maximální vysílací 

výkony, protokoly pro iniciaci komunikace, antikolizní protokoly, přenosové 

protokoly a základní požadavky.“ [34] Označení jednotlivých zařízení v tomto 

standardu najdeme pod zkratkami PICC (Proximity Integrated CircuitCard)  

a PCD (Proximity Coupling Device). V rámci NFC transakcí označujeme čipovou 

kartu zkratkou PICC. Jedná se tedy o kartu obsahující čip a smyčkovou anténu. 

Zkratka PCD nám označuje aktivní zařízení, tedy NFC čtečku. 

Další normou rozšiřující bezkontaktní platby je norma ISO/IEC 7810. Tato 

norma vymezuje standardní velikosti karet a jejich vlastnosti. Nejrozšířenější 

velikost karty je označena ID-1, což je běžná platební karta vydávaná všemi 

bankovními domy u nás. 

NFC technologie není omezena jen na normu ISO/IEC 14443 a poradí si 

například i se standardem FeliCa (JIS X 6319-4). Tento standard uvedla firma 

Sony a v současnosti se používá v Japonsku, protože tento standard nebyl přijat do 

normy ISO/IEC 14443. 

Další standard má označení ISO/IEC 15693 a vyznačuje se podstatně větší 

vzdáleností komunikace. Komunikace probíhá až na vzdálenost 1,5 metru. Na 

takovou vzdálenost však razantně klesá rychlost přenosu dat. Konkrétně se jedná 

o rychlosti do 26 kbit/s. 

Na rozdíl o technologie RFID je u technologie NFC v mnohem větším 

měřítku používána možnost komunikace zařízení oběma směry a právě na tuto 

oboustrannou komunikaci byl rozšířen původní standard ISO/IEC 14443 o další 

technické specifikace. 

Označení tohoto rozšířeného standardu vycházejícího z ISO/IEC 14443 je 

NFCIP-1. Tento standard je rozšířením o komunikační režimy, transportní 

protokoly a protokoly pro přenos. Stejně tak jako NFCIP-1 i standard NFCIP-2 

patří do skupiny standardů NFCIP. U NFCIP-1 standardu dále dělíme 

komunikační režimy na: 

 Pasivní komunikační režim iniciovaný aktivním zařízením. PCD zařízení 

komunikuje a poskytuje nosné pole cílovému zařízení, které je 

modulováno a tím také odpovídá aktivnímu zařízení. Pasivní zařízení je 

v tomto případě označováno jako tzv. transpondér neboť získává energii 

z elektromagnetického pole iniciujícího členu. 

 Aktivní komunikační režim postavený na dvou aktivních členech 

komunikace. Každé z těchto zařízení generuje vlastní magnetické pole 

při požadavku a deaktivuje magnetické pole ve statusu čekajícím na data. 
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Komunikace skrze radiofrekvenční rozhraní v aktivním a pasivním režimu 

musí definovat modulační schémata a přenosové rychlosti. Dodatečně lze také 

zahrnout počátek komunikace, její konec, bitovou reprezentaci, detekci rámců  

a detekci chyb, detekci zařízení, výběr parametrů a protokolů, výměnu dat  

a deselekci NFCIP-1 zařízení. [34] 

Zařízení podporující NFCIP-1 operují na rychlostech přenosu od  106 kbit/s, 

přes 212kbit/s až po 424 kbit/s. Není vyloučeno, že zařízení během komunikace 

rychlost spojení změní, není totiž důležité, aby rychlost přenosu zůstala fixní. 

Naopak režim transakce musí zůstat stejný a to buď pasivní, nebo aktivní. 

Rozšířením standardu NFCIP-1 je standard NFCIP-2, který má specifikace 

ISO/IEC 21481, ECMA 352 a ETSI TS 102312. Na tomto standardu je úloha 

výběru správného komunikačního režimu. Zohledněna je i RFID technologie, 

protože standard nenarušuje žádnou komunikaci na frekvenci 13,56 MHz. Tudíž 

jakékoliv zařízení toho standardu má naimplementovány funkce tohoto standardu 

a tím je možné zaručit zpětnou kompatibilitu se všemi existujícími systémy 

fungujícími na bezkontaktní technologii podobného typu. 

1.5 Komunikační protokoly 

Jednotlivé protokoly určují pravidla a způsoby pasivní i aktivní komunikace 

mezi NFC zařízeními, definují rychlost komunikace, zabezpečení a kontrolu 

přenosu dat. 

1.5.1 NDEF protokol 

NDEF (NFC Data Exchange Format) protokol [36] definuje strukturu 

(tabulka 2), pravidla a typy aplikačních dat, jak jsou při výměně informací mezi 

dvěma NFC zařízeními zapouzdřeny zprávy. Při výměně dat je požadován na 

nižších vrstvách spolehlivý transportní protokol. Základem by měl být efektivní  

a jednoduchý formát zprávy zajišťující: 

 Zapouzdření různých typů dat, kterými mohou být jakékoliv dokumenty, 

šifrovaná data, XML data, obrazová data atd. 

 Zapouzdření dat o neurčité velikosti. Tyto schopnosti mohou být využity 

pro dynamické generování obsahu o větších velikostech, které jsou 

následně rozděleny do více bloků. 

 Sloučení různých typů dat, které mají společnou logickou souvislost 

(např. pokud jsou zasílaná v rámci jednoho přenosu), do jedné zprávy. 

 Slučování nevelkých bloků informací do jedné zprávy by nijak nemělo 

měnit míru složitosti parseru. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language


Petr Tomek: Studie aplikačního potenciálu technologie NFC 

2012  10 

Identifikace každého NDEF záznamu je označena jeho typem, délkou  

a tzv. volitelným identifikátorem. Označení těchto jednotlivých identifikátorů 

můžeme podle [36] rozdělit takto:  

 Payload length (délka dat) - představuje objem dat, která jsou 

zapouzdřená v relevantním NDEF záznamu. Tento objem dat je 

definován polem Payloadlength o velikosti jednoho bytu pro záznamy 

krátké a velikostí 4 bytů pro záznamy běžné délky. Záznamy krátké 

indikuje SR (Short Record) bit, který je nastaven hodnotou 1. 

 Payload type (typ dat) - je identifikátor dat, která jsou přenášena v tomto 

NDEF záznamu. Nastavení konkrétního typu přenášených dat se provede 

v poli TNF (Type Name Format). Tento typ určuje, zda jsou data 

známým formátem NFC, absolutním formátem URI (RFC 3986) nebo 

formátem typu MIME. 

 Payload identification (identifikace dat) - je identifikátorem, který má 

označení „volitelný“. Pomocí tohoto identifikátoru jednotlivé aplikace 

rozpoznávají data v NDEF záznamu. Na základě toho je možné pomocí 

URI (Uniform Resource Identifier) vzájemně mezi sebou linkovat data. 

Nevýhodou tohoto identifikátoru je jeho nepřítomnost v NDEF, a proto je 

potřeba doplnit jej do aplikace ze strany uživatele. 

Při zasílání jednotlivých kusů záznamů o neznámé velikosti se jedná o tzv. 

Record chunks. Odesílatel tedy zasílá průběžně se doplňující zprávu, která se 

teprve generuje do finální podoby. Toto se děje v rámci jedné zprávy. Tento 

způsob nesmí být použit pro mechanismy multiplexace nebo bufferování dat.   

Každá NDEF zpráva, která je generována bez ohledu na vnitřní obsah (jestli je 

složena z několika či jen jedné části) musí obsahovat počátek, střed (byť by byl 

nulový) a konec záznamu. Protože se jedná o celek realizovaný jako NDEF 

záznam, jsou dle [36] pro tyto jednotlivé části záznamu definována tato pravidla: 

 Počátek NDEF záznamu je označován CF (Chunk Flag). Polem „TYPE“ 

je označen typ celého úseku a to bez ohledu na to, zda je jeho délka 

nulová či nikoliv. Identifikaci kusu dat obstarává ID pole, které 

nespecifikuje objem dat celého bloku, ale jen určitého kusu - daného 

bloku dat. 

 Prostřední část NDEF záznamu má již přednastavený CF příkaz 

indikující stejný typ obsahu dat a také stejný identifikátor jako počátek 

NDEF záznamu. Stejně tak jako pro všechny části záznamu, i pole 

PAYLOAD_LENGTH určuje objem bloku dat. V prostředním bloku 

musí pole TYPE_LENGTH a IL nabývat nulových hodnot. 

 Koncový záznam NDEF obsahuje prázdný příkaz CF. Tento příkaz 

označuje poslední blok dat mající stejný typ s počátečním blokem dat. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/URI
http://tools.ietf.org/html/rfc3986
http://cs.wikipedia.org/wiki/MIME
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Ostatní pole, jako jsou TYPE_LENGTH, IL a PAYLOAD_LENGTH, 

nabývají stejných hodnot jako v prostřední části záznamu. 

Rozdělení užitečných dat je podmíněno jen na jednu NDEF zprávu. Právě 

proto střední a počáteční kus záznamu nemůže obsahovat část zvanou ME 

(Message End). [36] 

Tabulka 2: Struktura NDEF záznamu; převzato z [36] 

7 6 5 4 3 2 1 0 

MB ME CF SR IL TNF 

TYPE LENGTH 

PAYLOAD LENGTH 3 

PAYLOAD LENGTH 2 

PAYLOAD LENGTH 1 

PAYLOAD LENGTH 0 

ID LENGTH 

TYPE 

ID 

PAYLOAD 

1.5.2 LLCP protokol 

LLCP (Logical Link Control Protocol) poskytuje procesní prostředky 

k převodu vrstvy informací mezi dvěma NFC zařízeními. Mezi hlavní funkce 

poskytované LLPC protokolem podle [30] patří: 

 Aktivace komunikace jednotlivých zařízení, které vytvoří spojení na 

základě srovnání kompatibility. Následně protokol dohlíží na připojení ke 

vzdálenému zařízení a nakonec spojení deaktivuje na základě požadavku. 

 Umožňuje asynchronní režim mezi koncovými body v obou 

uživatelských zařízeních pomocí symetrického mechanizmu.  

 LLCP je schopen pojmout několik protokolů vyšší úrovně ve stejnou 

dobu. 

 LLCP nepodporuje multitasking. Data jsou určena vždy pro jeden 

přístupový bod. 

 LLCP neposkytuje bezpečný přenos dat mezi libovolnými dvěma 

servisními přístupovými body. Bezpečná komunikace může být 

poskytnuta spodní nebo horní vrstvou protokolu. 

 LLCP není určen pro přenos dat, jako jsou zvuk nebo video. Nejsou zde 

dány žádné záruky přenosu s ohledem na časovou posloupnost. Data se 

posílají bez synchronizace. 



Petr Tomek: Studie aplikačního potenciálu technologie NFC 

2012  12 

 LLCP neukládá vnitřní funkční rozdělení a ani nedefinuje žádné vnitřní 

rozhraní nebo komponenty klastrování. 

 LLCP nespecifikuje rozhraní mezi vrstvou LLC a horní vrstvou. 

Realizátoři spojení mohou vybrat jakékoliv prostředky integrace software 

přístroje. 

1.5.3 Analogový protokol 

Tento protokol charakterizuje radiofrekvenční rozhraní NFC zařízení. 

Během provozu dvou NFC zařízení se jedno z nich chová jako transformátor. 

Střídavý proud prochází přes primární vinutí PCD a vytváří elektromagnetické 

pole, které indukuje proud v sekundárním vinutí PICC. PICC zařízení může 

používat elektromagnetické pole nebo radiofrekvenční pole. Konfigurace a ladění 

obou antén určuje spojení zařízení. [35] 

Přidání informací do nosného signálu se nazývá modulace. Nosný signál je 

charakterizován pomocí amplitudy, fáze a frekvence. Proto mohou být informace 

přidány k signálu prostřednictvím změny jednoho nebo více z těchto 

charakteristik. Modulační metody používané k přenosu informací dělíme dle [35] 

na: 

 Amplitudová modulace, kde úroveň signálu dopravce mění v průběhu 

času. 

 Fázová modulace, kde tok signálu dopravce buď dočasně zrychlí, nebo 

zpomalí, což vyvolá změnu ve fázi. 

Radiofrekvenční energii předává PCD zařízení. Tuto energii obdrží PICC 

zařízení, které se tímto aktivuje. Tato energie je také používána k přenosu dat 

prostřednictvím modulace dopravce. PICC zařízení dekóduje a zpracovává data  

a reaguje na PCD zařízení pomocí zatížení modulace. [35] 

1.5.4 Digitální protokol 

Digitální protokol vymezuje komunikaci v pasivním režimu. Pasivní 

zařízení předává informace zařízení aktivnímu v podobě datových paketů. Předání 

informací začíná úvodními daty (SOD). Následuje přenos informace  

a komunikace je ukončena závěrečnými daty (EOD). Závěrečná data se skládají 

ze dvou bajtů kontrolního součtu. Datové balíčky, ze kterých se informace skládá, 

jsou zakotveny v rámech. Tyto rámy jsou volitelně odděleny. Začátek rámu (SOF) 

i konec rámu (EOF) jsou kódovány digitálně. To znamená, že tyto prvky jsou 

kódovány pomocí kombinace pouze dvou různých hodnot (např. vysoká/nízká 

úroveň signálu, nebo 0°/180° signálu fáze). Rámy jsou zakotveny v sekvencích 

pro synchronizaci a kalibraci odesílacího a přijímacího zařízení a spouští 

a zastavují signál dekódování procesu v přijímacím zařízení. Sekvence obsahuje 
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tabulku s konkrétním úvodním vzorem signálu nazvaným „Start sekvence“ (SOS) 

a také závěrečným vzorem signálu nazvaným „Konec sekvence“ (EOS). [35] 

1.6 Secure element 

Mobilní telefony, které disponují technologií NFC, můžeme využívat 

například k párování bezdrátových headsetů, připojení NFC klávesnice, posílání 

fotografií, výměnu vizitek nebo čtení různých tagů, ale neznamená to, že můžeme 

telefon použít například k mobilním bezkontaktním platbám nebo k identifikaci 

uživatele. Tyto operace vyžadují vyšší stupeň zabezpečení [13]. Proto, abychom 

mohli mobilní telefon s NFC technologií používat k podobným operacím, je 

důležité, aby měl podporu tzv. „secure element“.  

Secure element je nezávislý čip s úložištěm dat, který je mostem mezi NFC 

čipem a infrastrukturou telefonu (obrázek 6). Data vkládaná do této chráněné 

nezávislé paměti jsou velmi citlivá a lehce zneužitelná. Proto jsou data šifrována 

a použito je i zabezpečení pomocí hesla. Na základě těchto ochran je 

pravděpodobnost zneužití bez vědomí majitele velmi nízká. Data mohou mít 

různý charakter - můžou to být informace například o platební kartě, ID kartě 

(použití pro docházkový systém), věrnostní kartě nebo časové jízdence pro MHD. 

Kapacita secure elementu bývá dnes obvykle v řádech stovek kilobajtů. 

Pokud tedy uživatel používá mnoho ID karet nebo věrnostních karet, může se stát, 

že kapacitu paměti vyčerpá. V tomto případě záleží, jaký typ secure elementu 

uživatel používá. Někdy je možné kapacitu paměti rozšířit a jindy se uživatel musí 

vzdát některých méně důležitých aplikací. 

Mobilní telefon může podle [13] disponovat třemi různými druhy secure 

elementu. 

 SIM karta – Mobilní operátor vydává speciální druh SIM karty, na které 

je umístěn secure element. Tato SIM karta má označení UICC (Universal 

Integrated Circuit Card). Řešení secure elementu na SIM kartě operátora 

bude zřejmě nejužívanějším typem. Výhodou je řízení secure elementu, 

které bude v režii operátora. 

 Integrovaný secure element jako součást mobilního telefonu – další 

možností je přidaný hardware v mobilním telefonu, který je jeho součástí 

a obsahuje secure element. Zde záleží na výrobcích mobilních telefonů, 

zda tento prvek přidají při výrobě do svých přístrojů. Výhodou je  

pevné spojení s mobilním telefonem a nemožnost jejich oddělení. 

 Externí secure element – tento typ secure elementu je lehce oddělitelný 

od mobilního telefonu a můžeme si ho představit ve formě speciální 
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microSD karty plnící funkci secure elementu. Toto řešení není 

v současnosti téměř využíváno. 

Dalo by se říci, že majitel mobilního telefonu nerozhoduje o tom, jaký druh 

secure elementu bude používat. V případě, že se jedná o bezkontaktní platby, 

obvykle tato skutečnost záleží na dohodě mobilního operátora a banky. V případě, 

že majitel telefonu užívá dvou různých bank a každá má jinou smlouvu 

s mobilním operátorem, může se stát, že jeden secure element bude muset mít 

klient v telefonu jako integrovaný hardware a druhý secure element může být 

součástí SIM karty. 

Zabezpečení celého secure elementu zajišťuje bezpečnostní kód. Tento kód 

tedy chrání i jednotlivé části secure elementu. Výhodou tohoto zabezpečení je  

i možnost editace jednotlivých dat. Znamená to tedy, že si uživatel může vytvářet 

virtuální obálky a do těchto obálek si uloží jednotlivé aplikace. Tímto se zabrání 

možnému zneužití ostatních aplikací. V případě, že člověk využívá bezkontaktní 

platby u obchodníka, nemůže se stát, že někdo zneužije jeho kredit k zaplacení 

například časové jízdenky pro MHD. 

Energetická náročnost technologie NFC je zanedbatelná a díky velké 

autonomii secure elementu se není třeba obávat, že i po vybití baterie mobilního 

telefonu nebudeme moci zaplatit nebo se dokonce dostat domů. Důležité je zvolit 

si jednu z karet jako primární. Secure element i NFC vysílač bude i nadále 

napájen ze zbytkového napětí baterie. I v případě, že baterie bude úplně vybitá  

a telefon by se už ani nezapnul, bude zbývat stále dostatek energie na provedení 

různých operací, jako je odemčení dveří nebo zaplacení u obchodníka. 

 
Obrázek 6: IO s NFC čipem PN544 a secure elementem Secure MX; zdroj [13] 

  Předtím, než začneme provádět zabezpečené operace pomocí secure 

elementu, musíme jednotlivé aplikace dostat do paměťového úložiště. Existují dva 
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způsoby, jak nahrát danou aplikaci do secure elementu. V prvním případě bychom 

k této operaci potřebovali čtečku čipových karet. Pomocí čtečky si můžeme 

jednotlivé aplikace v secure elementu spravovat sami. Druhou možností je správa 

pomocí mobilního operátora, který spravuje secure element na SIM kartě. V tomto 

případě není potřeba kartu z mobilního telefonu vytahovat. Operátor odešle na 

telefonní číslo danou aplikaci, kterou předtím získá například od banky a po 

potvrzení příjemcem se aplikace pomocí mobilního telefonu zapíše na secure 

element. Operace probíhá online a navíc v zašifrované podobě, takže je vše velmi 

bezpečné a odpadá nutnost navštívit pobočku mobilního operátora. 

V současnosti na trhu nenajdeme mnoho telefonů, se kterými se dají tyto 

zabezpečené operace provádět. Např. od společnosti Nokia můžeme na trhu vidět 

mnoho telefonů podporujících technologii NFC, ale pouze jeden z nich  

(model Nokia 603) má podporu secure elementu na SIM kartě. 

1.7 Zabezpečení NFC proti útokům 

Tato část je zaměřena na možné druhy útoků na NFC technologii [44]. 

Tvůrci různých projektů s technologií NFC se původně domnívali, že komunikaci 

probíhající na velmi krátkou vzdálenost není potřeba nějak výrazně zabezpečovat. 

Krátká vzdálenost se jevila jako pozitivní a dostačující aspekt zabezpečení. Toto 

hledisko však doznalo poměrně revolučních změn. Obvyklé zabezpečení stačí až 

do doby, než někdo ukáže, že může dojít k poměrně výraznému narušení a útoku. 

V roce 2006 se o tuto ukázku postarali Ernst Haselsteiner a Klemens Breitful. 

Jejich popis útoků a ukázky prokázaly zranitelnost technologie NFC. Útok  

Man-in-the-middle (člověk uprostřed) k získání specifického klíče byl úspěšný. 

Princip útoku je podobný jako u přepojovaného útoku popisovaného v kapitole 

1.7.3. Proti této technice není obrany v ISO standardu, a proto bylo třeba zavést 

kryptografické protokoly vyšších vrstev. Jedním z těchto protokolů je např. SSL 

k vytvoření zabezpečeného kanálu. 

Zabezpečení komunikace musí být zajištěno všemi stranami. Výrobci 

aktivních zařízení vytváří ochranu v podobě silné kryptografie a autentizacích 

protokolů, uživatelé používají antiviry a hesla a výrobci software chrání své 

produkty proti spyware a malware. 

V současnosti se používají tato kódování [34] pro normu ISO/IEC 14443: 

 U rozhraní typu A od PCD k PICC je použita ASK modulace se 100% 

hloubkou a Millerovým kódováním. Od PICC k PCD je použita 

modulace OOK a použito je kódování Manchester. 
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 U rozhraní typu B od PCD k PICC je použita ASK modulace s 10% 

hloubkou a NRZ-L kódováním. Od PICC k PCD je použita modulace 

BPSK a použito je také kódování NRZ-L. 

1.7.1 Typ útoku „Odposlech“ 

Tento typ útoku je možné provést s pomocí antén. Jedná se o odposlech 

signálu vysílaného zařízením. Rozdílnost útoku závisí na tom, zda je odposlech 

směrován na pasivní nebo aktivní zařízení. Odposlech pasivního zařízení je 

podstatně komplikovanější, neboť negeneruje své elektromagnetické pole. Aktivní 

zařízení lze snadněji odposlechnout a to i z větší vzdálenosti (i několika metrů).  

U tohoto druhu útoku závisí především na režimu komunikace. 

1.7.2 Typ útoku „Modifikace dat“ 

Tento druh útoku je velmi jednoduchý a prozatím neexistuje žádná možnost 

obrany. Útok je proveden za pomoci RFID rušičky a právě na základě signálu 

můžeme alespoň detekovat potencionálního narušitele. Narušitel takovýmto 

útokem mění jednotlivé bity radiofrekvenčního signálu. Jednodušší změna bitů je 

u kódování Manchester s hloubkou modulace 10 %. U Millerova kódování 

s hloubkou 100% je změna bitů podstatně složitější a lze změnit jen některé bity. 

1.7.3 Typ útoku „Přepojovaný útok“ 

Na základě protokolu ISO/IEC 14443, který NFC technologie používá, je 

možné tento útok provést. Útočník předstírá, že jeho zařízení je čipovou kartou  

a požadavky čtečky dále přeposílá k oběti. Oběť odpovídá čtečce a data jsou 

v reálném čase opět přes útočníka přeposílána zpět na čtečku. Tímto útokem lze 

zjistit informace o kartě poskytující data čtečce. Man-in-the-Middle je velmi 

podobný druh útoku. 

1.7.4 Typ útoku „Ztráta majetku“ 

Pokud ztratíme NFC kartu, umožníme nálezci pracovat s telefonem obvykle 

jako s jednofaktorovou autentizační entitou. Mobilní telefon má kód PIN. Tato 

ochrana je pouze jednofaktorová autentizace, a proto je třeba zabránit zneužití dat 

pomocí dalšího autentizačního faktoru. Je vhodné tedy rozšířit ochranu alespoň  

o jednu autentizační metodu. V dnešní době například mobilní telefony umí 

rozpoznat otisk prstu majitele. Pokud tedy připojíme tuto biometrickou 

autentizační metodu, měla by být data dostatečně chráněná. 

1.7.5 Typ útoku „Přerušené spojení“ 

Pokud máme otevřené spojení na zabezpečené funkce NFC a jejich data, je 

toto spojení automaticky uzavřeno, pokud nedochází k další aktivitě. Útok může 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Man_in_the_middle
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přijít ve chvíli, kdy zařízení opouští kanál a tento za sebou neuzavře. Útočník 

navazuje aktivitu na konci tohoto spojení a nabourává se do zařízení. 

Východiskem by mohl být ochranný prvek v podobě dalšího autentizačního 

faktoru. 

1.8 Srovnání s podobnými technologiemi 

Bezkontaktní komunikace není dnes žádnou novinkou. Komunikace probíhá 

na kratší i delší vzdálenosti a k této komunikaci lze použít adekvátní technologii 

z pohledu potřebné rychlosti, dosahu či zabezpečení. Mezi tyto technologie patří 

např. Bluetooth, Wi-Fi nebo IrDa (obrázek 7). 

1.8.1 RFID 

NFC a RFID technologie spolu úzce souvisí. Použité standardy jsou 

vzhledem ke zpětné kompatibilitě téměř totožné, stejně jako rychlost přenosu dat. 

Rozdílnost technologií najdeme ve vzdálenosti komunikace mezi jednotlivými 

zařízeními. 

Důležitější je srovnání, kam se každá z těchto technologií ubírá a jaké je 

tedy použití v praxi. RFID vzhledem k dosahu je zpravidla používán v logistice 

a zabezpečení přístupu. NFC se díky použitelnosti v mobilních zařízeních  

a platebních kartách stala hlavně využitelná u bezkontaktních plateb. Krátká 

vzdálenost, na kterou zařízení komunikují, je v tomto případě velkou výhodou 

z pohledu zabezpečení. 

1.8.2 IrDA 

IrDA je technologie založená na bezdrátové komunikaci pomocí 

infračerveného světla. Tato technologie byla speciálně navržena pro mobilní 

zařízení a jejich komunikaci bez přímého propojení kabelem. Infračervené světlo 

o vlnové délce 875 nm nese data od vysílače k přijímači. Vysílačem je LED dioda 

nebo laserová dioda a přijímačem fotodioda. 

 Je tedy zřejmé, že technologie jsou od sebe z hlediska principu diametrálně 

odlišné. Velmi podobné však jsou některé parametry, jako například vzdálenost 

komunikace a rychlost přenosu dat. 

1.8.3 Wi-Fi 

Wi-Fi technologie byla původně vyvinuta pro propojení mobilních zařízení 

do sítě. Postupem času se pomocí Wi-Fi začala tato zařízení propojovat 

s Internetem a dnes si může kdokoliv provozovat svou vlastní Wi-Fi síť doma. 

Wi-Fi technologie pracuje v pásmu 2,4 GHz (nově také v pásmu 5 GHz)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_sv%C4%9Btlo
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a rychlost přenosu dat je neustále navyšována. Standard 802.11n nabízí až 600 

Mbit/s. Vzdálenost dosahu pro komunikaci je v řádech desítek až stovek metrů. 

Výrazný rozdíl mezi technologiemi je tedy ve vzdálenosti připojení dvou  

a více zařízení a rychlosti přenosu dat, což z pohledu zabezpečení pro technologii 

NFC, která se především zabývá bezkontaktními platbami, není výhodné. 

1.8.4 Bluetooth 

Obě tyto technologie fungují na principu rádiového přenosu a jsou označeny 

jako technologie krátkého dosahu. Přesto se však dá říci, že vzdálenost, na kterou 

obě komunikují, jsou velmi rozdílné. U Bluetooth technologie se vzdálenost 

komunikace pohybuje od 1metru až k 100metrové vzdálenosti podle použitého 

výkonu a dané verze. 

Rychlost přenosu dat je také velmi rozdílná. NFC technologie dosahuje 

maximální rychlosti přenosu dat 424 kbit/s a spojení mezi dvěma zařízeními je 

dosaženo automaticky. Rychlost spojení je provedeno za méně než 1/10 sekundy. 

Bluetooth zařízení musí být před započetím komunikace spárovány, což značně 

prodlouží nejkratší možnou dobu spojení, ale na rozdíl od NFC technologie se ve 

verzi Bluetooth 4.0 dosahují rychlosti přenosu dat až 3Mbit/s. 

Rozdíly mezi požadavky na napájení se liší u NFC technologie podle 

způsobu komunikace. Aktivní zařízení s pasivním zařízením odebírá více energie 

než komunikace dvou aktivních zařízení. Přesto je dnes již spotřeba energie  

u těchto dvou technologií srovnatelná, protože Bluetooth verze 4.0 používá tzv. 

Low Energy protokol. 

 
Obrázek 7: Technologie podle vzdálenosti a rychlosti komunikace; zdroj [38] 
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2 APLIKACE NFC TECHNOLOGIÍ VČR 
V České republice dochází k aplikaci a rozvoji NFC technologie poměrně 

rychlým tempem i přesto, že ještě donedávna zde tato technologie neměla pevné 

zázemí. Dá se říci, že některé české společnosti se nebojí investovat a vidí v této 

technologii velký potenciál. O tom svědčí i zahájení testovacích provozů ze strany 

firem, kterým technologie NFC zcela jistě přitáhne nové zákazníky a tím zajistí 

kontinuitu jejich rozvoje. Jedná se o firmy, které budou klientům poskytovat 

hlavní výsadu technologie NFC, což jsou bezkontaktní mobilní platby. 

2.1 Bezkontaktní mobilní platby v Česku 

Proto, abychom mohli platit pomocí mobilního telefonu, je zapotřebí 

vlastnit mobilní telefon s technologií NFC. To samotné však nestačí. V mobilním 

telefonu musíme mít vhodnou aplikaci, díky které celou transakci provedeme. 

Dále je třeba z důvodu bezpečnosti použít tzv. secure element, který podporuje 

provádění platebních operací a identifikaci. Teprve na základě těchto tří 

fragmentů můžeme provádět bezkontaktní platby, ale pouze u obchodníků, kteří 

tuto technologii podporují. Jednodušším řešením je bezkontaktní platební karta, 

ale vzhledem ke skutečnosti, že mobilním telefonem dnes disponuje každý, 

předpokládá se, že se pomalu bude od platebních karet upouštět a postupně se 

bude přecházet na placení pomocí mobilních telefonů. Kdy tomu tak bude, je 

otázka pro výrobce mobilních telefonů, kteří musí technologii NFC do přístrojů 

zapracovat a také pro obchodníky, kteří musí svým klientům poskytnout možnost 

užití této formy úhrady na jejich platebních terminálech. 

2.1.1 Nasazení NFC technologie u obchodníků 

Začátek NFC technologie u nás v podobě bezkontaktních plateb odstartoval 

nejprve pomocí bezkontaktních platebních karet, které začala vydávat jako první 

Česká spořitelna. V současnosti používá bezkontaktní platební kartu asi 500 000 

lidí v Česku. Česká spořitelna má u obchodníků již 4500 bezkontaktních 

terminálů a jejich počet neustále roste.  Postupem času se přidávají i ostatní banky 

a také mobilní operátoři, kteří chtějí zavést bezkontaktní platby pomocí mobilního 

telefonu. Začínají tak testovací provozy společností Telefónica O2, Komerční 

banka, Citibank Europe nebo Visa. Prvním supermarketem, který zavedl 

bezkontaktní platby ve všech svých prodejnách, byl Globus. Později se přidávají 

další obchodníci jako Spar (a Interspar), Kaufland a na konci června roku 2012, 

právě díky České spořitelně, ještě Billa a Penny Market. Bezkontaktní platby jsou 

pro tyto velikány obrovskou výhodou. Platební karty již všechny tyto prodejny 

používaly, a proto stačilo jen rozšířit funkcionalitu a technickou vybavenost 

(čtečku NFC) o bezkontaktní platby, která ušetří spoustu času u platebního 
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procesu. Z původních patnácti vteřin u hotovostní platby se délka platebního 

procesu při použití bezkontaktní platby zkrátí na pouhé dvě vteřiny, což znamená 

méně platebních terminálů a nižší počet zaměstnanců pro obchodníky. [4] 

2.1.2 Sjednocení standardů 

Vzhledem k tomu, že na našem trhu působí tři mobilní operátoři a každý 

z nich by používal jinou aplikaci a jiné komunikační rozhraní a bankovní sektor 

by musel zaručit podporu všech těchto odlišností, bylo zapotřebí jednotlivé 

aspekty sjednotit. Pokud by se tak nestalo, museli by obchodníci jednat s každým 

operátorem zvlášť a používat více typů zařízení na jednom pokladním místě. 

Nelehká situace by vznikla i pro jejich klienty. 

Dne 18. 9. 2012 se konala v České republice akce nazvaná NFC Forum 

2012 [32], kde se všichni čeští operátoři dohodli na jednom společném standardu 

NFC technologie používaného pro Českou republiku. Tato dohoda je předzvěstí  

a současně základem pro nasazení mobilních plateb v masivním měřítku  

a k urychlení rozvoje NFC technologie v České republice. Všichni zástupci, jak ze 

strany mobilních operátorů, tak i zástupců bank a karetních společností, se shodli 

na společném názvu „Czech Wallet“. 

Podle [32] je Česká republika jednou z mála zemí, kde byli mobilní 

operátoři schopni najít shodu. Na rychlosti rozvoje bude mít tento jednotný 

přístup k vytvoření technologického a procesního standardu v oblasti NFC 

technologie velkou zásluhu. 

Všichni operátoři se dohodli na secure element, který bude součástí SIM 

karty. Takováto karta bude mít označení UICC karta. Jedná se o klasickou SIM 

kartu, která v sobě skrývá onen secure element, jenž zastupuje platební kartu 

klienta. Tento tah ze strany mobilních operátorů byl předpokládaný, neboť jen tak 

se i oni dostanou do hry zvané „mobilní platby“. Navíc tento krok doporučuje  

i celosvětová organizace GSMA. Karta bude mít dostatečnou kapacitu, ale pokud 

by i tak došlo k jejímu zaplnění, bude možné si kartu vyměnit za kartu novou, 

s vyšší kapacitou paměti. [14] 

 Nejdůležitější článek dohody byla podmínka vzniku centrálního 

rozbočovače. Bude se jednat o společný rozbočovač pro všechny operátory. 

Znamenat to bude velmi jednoduchou komunikaci mezi bankou a rozbočovačem. 

Odpadají další jednotlivé dohody mezi bankou a každým operátorem zvlášť, 

neboť ti budou na tento rozbočovač napojeni. Klient bude využívat produktů 

banky bez ohledu na to, jakého bude mít mobilního operátora. [14] 
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2.1.3 Aplikace Czech Wallet 

Další velkou výhodou pro klienty je shoda na jednotném uživatelském 

rozhraní. Aplikace bude mít také jednotný název, jenž je odvozen z názvu dohody 

– „Czech Wallet“ (v překladu – česká peněženka). Předpokládá se, že i když má 

aplikace anglický název, bude aplikační prostředí pro uživatele v češtině. 

Jednotnost grafického konceptu, funkčnosti a technické podoby by měla být 

zaručena také. „Czech Wallet“ bude centrálně spravována, což bude velká výhoda 

pro uživatele mobilních telefonů, kteří budou chtít změnu svého přístroje za jiný. 

V takovém případě stačí do nového přístroje nainstalovat aplikaci a ta po zadání 

uživatelského jména a hesla stáhne všechna potřebná data z internetu. [14] 

2.2 NFC marketing 

Technologie NFC je také velmi dobrým řešením pro marketingové 

informace směrem k zákazníkům. Tento způsob marketingového sdělení je 

v současnosti nejmodernější.  O informace z původních RFID čipů, které byly 

rozšířeny o standard NFC, začíná být veliký zájem ze strany uživatelů mobilních 

telefonů s podporou technologie NFC. [39] 

Reklamní sdělení je možné vložit do tagu v podobě nálepky, která je 

umístěna například v blízkosti reklamního plakátu nebo i jiné reklamy. Pro 

umístění tagu jsou vhodné nejen reklamní plochy, ale také výlohy v obchodech, 

obaly a etikety zboží nebo vizitky. Tag může být libovolně potištěn a tudíž se 

vhodně doplňovat s daným místem jeho vystavení. Obvyklým řešením je doplnění 

tagu tzv. QR kódem, který slouží pro majitele mobilních telefonů bez NFC 

technologie. Mezi výhody NFC tagu patří jeho libovolné přepsání novým 

obsahem. Není tedy problém kdykoliv změnit reklamní kampaň a to bez nutnosti 

nákupu nových tagů nebo jejich přetisku. [39] 

 Majitel mobilního telefonu s technologií NFC si pak další informace 

dohledá přímo na místě pouhým přiblížením telefonu k označenému místu na 

vzdálenost zhruba 5 cm. Mobilní telefon okamžitě přečte data z tagu a zobrazí 

poskytovaný obsah na displeji, vykoná nastavenou funkci nebo se připojí 

k Internetu a zobrazí další informace. V naprosté jednoduchosti obsluhy se skrývá 

hlavní výhoda, která nenutí člověka složitě klikat nebo zapínat aplikace na 

mobilním telefonu, ale pouze jej přiložit na dané místo. [39] 

Do NFC tagu se ukládají malé textové informace, které mohou mít povahu 

URL či URI adresy nebo vizitky kontaktu. Na základě URL nebo URI adresy je 

uživatel směrován k on-line obsahu na internetu a zde například spouští video na 

YouTube, zobrazí stránky reklamní kampaně nebo nastaví spárování s Bluetooth 

nebo Wi-Fi vysílačem. U reklamních kampaní je třeba mít na mysli, že úspěšnost 

závisí z velké míry na kvalitě obsahu. 
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2.2.1 Použití NFC marketingu 

Možností využití NFC technologie v oblasti marketingu je podle [39] velmi 

mnoho a to díky samotnému charakteru této technologie. NFC tagy lze využít: 

 Na obalech zboží – zde si zákazníci vyhledají dodatečné informace  

o produktech. 

 Na plakátech a reklamních vitrínách – neměnná a tištěná reklama se takto 

doplní o moderní interaktivní prvky. 

 Ve výlohách a na dveřích obchodů, restaurací a kulturních zařízení – tady 

se zobrazí například akční nabídky nebo polední menu restaurace. Také 

si zájemce může stáhnout vizitku s kontaktem obchodního zástupce nebo 

si rezervovat vstupenku na kulturní akci. 

 V klasických vizitkách – doplnění klasické viditelné vizitky o aktivní 

datovou vizitku a tím jednoduché předání těchto informací obchodním 

partnerům. 

 V showroomech – zde se přidají tagy k informačním stojanům. 

Informace z těchto stojanů si klient uloží do mobilního telefonu nebo se 

uloží online do webové aplikace a klienti pak k této aplikaci přistupují. 

 Na kulturních památkách, výstavách a v galeriích – takto umístěné tagy 

poskytnou popis místa a exponátu v jazykových mutacích, s obrázkem  

a také odkazem na danou webovou stránku. 

2.2.2 Statistiky 

NFC technologie nepřináší jen informace pro klienty, uživatele, obchodní 

partnery nebo zájemce o daný produkt. Také poskytuje informace pro zadavatele 

kampaně. Na základě čtení tagů se zadavatel dovídá podrobné statistiky  

o uživatelích a od uživatelů samotných. Lze tak sbírat demografická nebo 

geografická data uživatelů, která mohou být velmi užitečná jako zpětná vazba pro 

zadavatele kampaně. Takto si vlastně zadavatel provádí svůj vlastní marketingový 

výzkum. Kromě informací o klientovi lze také zjistit, z jakého zařízení se klient na 

tag připojil a může tedy později směrovat své úsilí na daný okruh zákazníků. [39] 

2.3 Použití NFC technologie v přepravě osob 

Na základě spojení mobilní technologie s technologií NFC se již více než 2 

roky můžeme setkat s jednoduchým platebním využitím v přepravě osob. Pomocí 

čipové karty a dnes již také mobilního telefonu není potřeba navštěvovat prodejny 

jízdenek ani vhazovat mince do prodejního automatu. Stačí jen nastoupit a pomocí 

mobilního telefonu nebo čipové karty si pořídit jízdenku přímo v dopravním 

prostředku. 



Petr Tomek: Studie aplikačního potenciálu technologie NFC 

2012  23 

2.3.1 Plzeňská karta 

S tímto návrhem, jak se zákazníkům přiblížit  pomocí technologie NFC, 

přišly Plzeňské městské dopravní podniky a. s. (PMDP). Společně s mobilním 

operátorem Telefonica O2 představili na světovém kongresu GSMA 2010  

v Barceloně svůj projekt [42], který umožňuje cestujícím platit jízdné pomocí 

mobilního telefonu a technologie NFC. Předchůdcem tohoto projektu byla 

„Plzeňská karta“ (obrázek 8), což byla čipová karta s možností dobití kreditu  

a využití tohoto kreditu k zaplacení služeb na území města Plzně. 

 
Obrázek 8: Plzeňská karta - čipová karta; zdroj [31] 

Důkladné testování PMDP započaly s technologií NFC od roku 2009. Na 

tomto testování se podíleli studenti ČVUT v Praze, zaměstnanci PMDP  

a zaměstnanci společnosti Telefonica O2. Drtivá většina účastníků označila 

použití mobilního telefonu oproti klasické kartě za velmi praktické. Nic tedy 

nebránilo dopracovat projekt do finální podoby. Nasazení ostrého provozu 

proběhlo v květnu 2010. [42] 

Nevýhody „Plzeňské karty“ spočívají v nutnosti využívat služeb speciálního 

terminálu, který disponuje displejem, nebo navštívit prodejní místo pro zjištění 

obsahu karty. Toto omezení při použití mobilního telefonu odpadá a každý 

zákazník si informace přečte na displeji svého mobilního telefonu. Tuto funkci 

zajišťuje stejnojmenná aplikace nazvaná „Plzeňská karta“. Službu, založenou na 

NFC technologii MIFARE™ s možnostmi a vlastnostmi bezkontaktní čipové 

karty, kterou vyvinula společnost NXP Semiconductors, se podařilo PMDP 

bezproblémově integrovat do mobilního telefonu a rozšířit tak svou nabídku 

možností úhrady za jízdné pro cestující. Pro všechny zájemce o tuto technologii a 

využívání služeb „Plzeňské karty“ jsou pobočky společnosti Telefonica O2 ve 

městě Plzni připraveny nabídnout svým zákazníkům mobilní přístroje 

z technologií NFC i s již nainstalovanou aplikací „Plzeňská karta“. [42] 

2.3.2 Inteligentní zastávky 

Na počátku roku 2012 dopravní podnik města Plzně zkušebně uvedl do 

provozu 21 zastávek, které byly označeny jako „Inteligentní zastávky“. Každá 

z těchto zastávek má na svém panelu jízdních řádů přilepený inteligentní tag 

(obrázek 9). „iTAG“, jak Plzeňské městské dopravní společnosti a.s. tento tag 
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označily, slouží pro cestující k vyhledání dopravního spojení. Prostřednictvím 

tohoto „iTAGu“ se mohou cestující napojit na dynamický jízdní řád a dostat se  

k aktuálním dopravním informacím včetně zobrazení možného zpoždění spoje. 

Jak je patrné z obrázku č. 9, „iTAG“ je kromě NFC tagu vybaven i tzv. QR 

(Quick Response) kódem (QR kód je "vylepšená náhrada čárového kódu"), který 

také zajišťuje tuto funkci stejně jako NFC tag, tedy získání informace pro mobilní 

telefony nepodporující NFC (podpora čtení QR kódů je obvykle vytvořená JAVA 

aplikace v mobilním telefonu). Aby bylo možné získat dopravní informace, musí 

být splněny podmínky přítomnosti alespoň jedné technologie a mobilního 

připojení k internetu. [28][27] 

 
Obrázek 9: iTAG PMDP a. s.; základ převzat z [28] 
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3 APLIKACE NFC TECHNOLOGIÍ 
V ZAHRANIČÍ 
NFC technologie se mimo naši republiku poměrně rychle rozrůstá nejen do 

mobilních plateb, ale i do jiných technických oborů. Většinou velké společnosti 

nasazují NFC technologii do vyšších řad svých produktů, aby nalákaly movitější 

spotřebitele, kteří rádi utratí své peníze za tuto technologickou novinku a tím se 

odliší od ostatních. Nejen pro zákazníky, ale také pro své zaměstnance přicházejí 

zaměstnavatelé s novinkami na trhu v podobě docházkových nebo přístupových 

systémů založených na technologii NFC. 

3.1 Bezkontaktní platby ve světě 

Bezkontaktní platby jsou ve světě již běžnou součástí platebních terminálů. 

Jedná se samozřejmě o technicky a ekonomicky vyspělejší země, ale fenomén 

bezkontaktních plateb se pomalu rozvíjí do celého světa. 

3.1.1 Bezkontaktní karty 

Běžná bankovní či nebankovní platební karta, která se používá k placení 

zboží a služeb, může sloužit také jako bezkontaktní platební karta. Tato karta je 

upravena pro bezkontaktní platby a nese také označení, které je v podobě názvu 

nebo loga na kartě vyobrazeno. Nejznámější produkty pro bezkontaktní platby 

jsou tyto: 

 Express Payform American Express®, 

 Discover® Network Zip, 

 MasterCard® PayPass™, 

 Visa PayWave™. 

Technologie NFC, která se skrývá pod názvy PayPass a PayWave 

v souvislosti s bezkontaktními platbami ve světě, velmi urychluje platební proces. 

Zrychlení procesu má za následek skutečnost, že kartu není potřeba vkládat do 

čtecího zařízení, ale pouze jí stačí přiložit. Transakce obvykle trvá do 5 sekund, 

pokud zákazník nezadává PIN (u plateb do 25 dolarů). V případě platby nad tuto 

stanovenou hranici je majitel karty požádán o zadání PINu nebo o podpis. Doplnit 

o tuto jednoduchou funkcionalitu a současně bezpečnostní prvek lze jakýkoliv 

druh karty. [25] 

Technologie PayPass je licencovanou značkou pro společnost MasterCard. 

Tato licence je také využívána společností Visa. Visa ale přejmenovala původní 

název na PayWave. Oba druhy snímačů těchto technologií jsou hardwarově 

kompatibilní a mají také stejnou softwarovou podporu. [25] 
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3.1.2 Označení míst podporujících bezkontaktní platby 

Pro označení mezinárodního obchodního místa podporujícího bezkontaktní 

platby jsou dány tyto symboly: 

 

Obrázek 10: Označení bezkontaktních platebních míst v zahraničí; zdroj [25] 

Na rozdíl od mezinárodního označení má Česká republika své označení pro 

bezkontaktní platební místo v podobě těchto symbolů: 

 

Obrázek 11: Označení bezkontaktních platebních míst v ČR; zdroj [25] 

3.1.3 Výhody bezkontaktních plateb 

Mezi hlavní výhody bezkontaktních plateb patří již zmíněná rychlost celé 

transakce. Rychlý rozmach této technologie také pronikl do míst, kde nebylo 

běžné používat platební karty a to na parkoviště, rychlá občerstvení, trafiky nebo 

do městské hromadné dopravy. Další výhodou je zabudování této technologie do 

jiných nosičů, než jsou platební karty. Nejznámější je mobilní telefon, ale 

můžeme se setkat také s klíčenkami nebo hodinkami. [16] 

3.1.4 Vyšší útrata s bezkontaktními kartami 

Zajímavý efekt zaznamenaly studie ve Velké Británii a USA, které zjistily, 

že zákazníci používající bezkontaktní platby utrácejí asi o 20% více a to z důvodů 

jednoduššího způsobu placení. Stejnou zkušenost zaznamenala i MasterCard 

Canada, jejíž zákazníci utrácejí až o 25 % více s PayPass kartami fungujícími na 

RFID technologii. Předpokládá se, že tato anomálie je jen dočasná a to po dobu 

zavádění technologie NFC k obchodníkům. Časem se jistě částky opět ustálí na 

původní hranici, ale na základě těchto zjištění se očekává, že obchodníci budou 

chtít této anomálie využít, vydělat na ní a vylepšit si svou image u spotřebitelů. 
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Zisk je tedy závislý na rychlosti nasazení technologie NFC a dosažení tak 

konkurenční výhody. Díky tomuto trendu se také urychlí rozvoj NFC technologie. 

[16] 

3.1.5 Bezkontaktní platby v USA 

V USA již zavádějí druhou mobilní peněženku. Za tou první stojí společnost 

Google se svým projektem a aplikací „Google Wallet“ [26]. Nyní se dohodli tři 

největší operátoři v USA (AT&T, T-Mobile a Verizon) a vytvořili společný 

projekt s názvem „Isis“ [29]. Tito velikáni se budou snažit o masový rozvoj svého 

projektu, na rozdíl od Googlu, kterému se jeho snažení nepodařilo. „Isis“ funguje 

na NFC standardu s podporou Visa i MasterCard. Zaplatit lze tedy na kterémkoliv 

bezkontaktním terminálu MasterCard PayPass nebo Visa PayWave, pokud jím 

disponuje obchodník. V mobilním telefonu bude stejně jako u nás secure element 

na SIM kartě a bude na ní také nainstalována aplikace „Isis Cash Card“ se 

vstupním bonusem 10 dolarů. Tuto „Isis Cash Card“ bude možné si dobíjet, ale 

také bude možné k ní přiřadit i kartu banky Chase nebo American Express. 

Projekt „Isis“ přichází i s další nástavbou v podobě věrnostní karty. Obchodník si 

klienta na svém terminálu identifikuje a poté co vyhodnotí četnost jeho návštěv 

a objem obratu, nabídne mu například slevu na zboží. Aplikace„Isis“ je vytvořená 

pro operační systém Android a nejen že umožňuje zákazníkům mnoho aplikačních 

nastavení, umí také číst tagy se slevami z plakátů a jiných reklamních míst.„Isis“ 

se jeví jako životaschopný projekt a zcela jistě se rozšíří do celých Spojených 

států. [16] 

3.2 Docházkový systém společnosti Samsung 

Jednou z firem, která nahradila svůj docházkový a identifikační systém NFC 

technologií, je společnost Samsung. Ta se rozhodla skoncovat s plastovými ID 

kartami a podle [12] místo nich ve svém vývojovém středisku v korejském 

Suwonu přechází k mobilním telefonům s NFC technologií. Od poloviny roku 

2012 se tato změna dotkla zhruba 40% (téměř 40000) zaměstnanců firmy. 

Zaměstnanci používají mobilní telefony, ve kterých je secure element součástí 

SIM karty. Takto vybavený mobilní telefon slouží k evidenci docházky  

a identifikaci v přístupových zónách budovy. Přínosem by měl být ekonomický  

a bezpečnostní dopad neboť docházelo k častým ztrátám karet nebo zapomenutí 

karet v domácnosti a tudíž k nutnosti vyhotovit a vydat kartu novou, což by měl 

omezit fakt, že mobilní telefon si zapomene nebo ztratí mnohem menší procento 

lidí. 
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3.3 Router Cisco Linksys EA6500 s NFC 

Společnost Cisco představila svůj nový router Linksys EA6500 [9]  

(obrázek 12). Standardní funkce jako jsou frekvence vysílačů 2,4 i 5 GHz, dva 

USB konektory a v neposlední řadě také podpora 802.11ac standardu, jsou 

rozšířeny o kartu v balení, jejíž součástí je NFC tag. Tento tag ukrývá přihlašovací 

údaje pro připojení k síti. Stačí se tedy jen dotknout tagu telefonem a ten se ihned 

připojí. Nevýhody plynou z nutnosti nainstalovat si do mobilního telefonu 

aplikaci „Cisco Connect Cloud“, která je prozatím určena jen pro smartphony 

s operačním systémem Android. Díky této aplikaci je možné po připojení 

nastavovat a spravovat velmi pohodlně celý router. Časem se předpokládá, že pro 

připojení k podobným výrobkům už nebude třeba přidávat kartičku s tagem, ale 

tento tag bude součástí výrobku. Majitel se jen dotkne mobilním telefonem 

výrobku a ten mu vše potřebné sdělí nebo dovolí nastavit. 

 
Obrázek 12: Wi-Fi router Linksys EA6500 společnost Cisco; zdroj [9] 

3.4 Domácí spotřebiče a NFC technologie 

V lednu 2013 na 45. ročníku veletrhu spotřební elektroniky CES, který se 

koná každoročně v Las Vegas, byly představeny novinky v ovládání a propojení 

domácích chytrých spotřebičů. Společnost LG představila novou řadu svých 

domácích spotřebičů [5], která disponuje podpůrnou konektivitou v podobě Wi-Fi 

a interakcí s chytrými telefony. Propojení je dosaženo dotekem smartphonu 

a symbolu NFC, který je umístěn na spotřebiči. Do představené řady chytrých 

spotřebičů patří pračka, lednice, trouba a robotický vysavač (obrázek 13). 

 
Obrázek 13: Chytré domácí spotřebiče LG; převzato z [5] 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.connect.cloud
http://nearfield.cz/galerie/cisco-linksys-ac-1750-468/clanek-75
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Majitel si spotřebič zaregistruje do aplikace „Smart Control“, která funguje 

pod operačními systémy Android a iOS. Pomocí mobilního telefonu může tyto 

spotřebiče majitel ovládat manuálně nebo hlasem. 

Nová funkcionalita nazvaná „Smart Access“ dovoluje majiteli přístup ke 

všem chytrým spotřebičům i na dálku. Pomocí mobilního telefonu si majitel zadá 

obsah potravin v lednici a také datum jejich spotřeby. Poté může kontrolovat stav 

těchto potravin a kdykoliv se pomocí mobilního telefonu do lednice podívat. 

V obchodě si může zkontrolovat obsah lednice a dokoupit chybějící potřebné 

potraviny. Stejně tak majitel přistupuje i k ostatním spotřebičům. U pračky je 

možné zjistit aktuální stav praní, upravit prací cyklus nebo jej úplně zastavit. Po 

dokončení procesu pračka sama upozorní na ukončení pracího nebo sušícího 

cyklu. Robotický vysavač je vybaven kamerou a integrovaným reproduktorem, 

takže je možné sledovat jeho pohyb a dostávat tak zpětnou vazbu na displej 

mobilního telefonu. Slouží současně i jako komunikační zařízení, které majitel 

může řídit a současně přenášet zvuk na libovolnou vzdálenost. 

NFC technologie přináší možnost všechny spotřebiče přesně 

naprogramovat. Funkce je nazvaná „Smart Control“. Například u trouby si 

můžeme vyhledat potřebný recept přes Internet a vložit jej do paměti. Trouba pak 

celý proces přípravy automaticky řídí. Také pračka pouhým dotekem mobilního 

telefonu majiteli oznámí svůj stav, načte pomocí NFC technologie a mobilního 

telefonu z Internetu nové prací cykly nebo nastaví různé volby a ty uloží do 

paměti. 

Další funkcí je „Smart Share“, pomocí které si na display lednice přes NFC 

z mobilního telefonu pošleme fotografie, hudbu, filmy, upomínky nebo počasí  

a tento obsah se na displeji lednice bude přehrávat. 

Dalším využitím technologie NFC je i možnost přesné diagnostiky chyby 

nebo poruchy spotřebiče. Všechny spotřebiče umí v kterémkoliv okamžiku 

odeslat svůj současný stav. Je tedy velmi jednoduché chybu či poruchu spotřebiče 

analyzovat a v případě potřeby opravy spotřebiče zkrátit tuto dobu na minimum. 

Další informace je možné získat v [5]. 

3.5 Moderní dveřní zámek 

Společnost Lockitron vyvinula bezpečností zámek (obrázek 14), který je 

ovládán pomocí čtyř různých technologií (Wi-fi, GSM, Bluetooth 4.0 a NFC). 

Klíčovou roli v ovládání zámku hraje mobilní telefon, který může podporovat 

všechny čtyři použité technologie. Zámek obsahuje programovatelnou jednotku  

a je napájen čtyřmi tužkovými bateriemi, které vydrží přibližně rok provozu. Při 

vybití baterií na minimum energie potřebné pro provoz zámku se zámek sám 

ohlásí majiteli a pomocí SMS ho upozorní na potřebu výměny baterií. Zámek je 
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možné zvenčí odemknout a zamknout také pomocí klíče. Zevnitř se ovládá 

knoflíkem. Díky GSM technologii je možné otevřít zámek z libovolného místa 

pomocí SMS. Wi-Fi slouží pro odemykání přes mobilní telefon v blízkosti 

společné sítě. Bluetooth plní funkci automatického odemknutí v dosahu zámku. 

Tato technologie nemusí být nejvhodnější, protože dosah Bluetooth 4.0 je 

poměrně značný. Technologie NFC je v tomto ohledu bezpečnější, vzhledem ke 

vzdálenosti, která je potřeba pro odemknutí zámku. Aplikace pro ovládání zámku 

má podporu pro operační systémy Android a iOS. Zámek disponuje senzorem 

klepání a sám je schopen informovat majitele o tom, že někdo stojí za dveřmi. 

Samozřejmostí je i možnost nastavení několika uživatelských profilů a tudíž  

i přístupových klíčů. Také je možné zadat dočasný přístup pro návštěvy. [23][1] 

 
Obrázek 14: Zámek Lockitron; převzato z[23] 
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4 IMPLEMENTACE NFC DO INFORMAČNÍCH 
SYSTÉMŮ 
Implementace NFC technologie do informačních systémů je především 

proces inovace stávajících technologií nebo rozšíření původních funkcionalit 

informačního systému o nové trendy v oblasti informačních technologií  

a zjednodušení běžných uživatelských postupů. 

4.1 Implementace do pokladních systémů 

Stejně jako tuzemské banky začaly masově vydávat bezkontaktní karty  

a některé z nich (Komerční banka, GE Money Bank) podporují i platby pomocí 

mobilního telefonu, i tuzemští obchodníci začali velmi rychle reagovat a zavádět 

bezkontaktní platební terminály ve svých provozovnách. Typickou implementací 

NFC technologie do informačního systému (IS) je zavedení platebního terminálu 

pro bezkontaktní karty (mobilní telefon)do pokladního systému obchodníka. 

Platebních terminálů je nyní na trhu mnoho druhů (tabulka 3). Je možné si 

pořídit terminál ve vlastní režii, ale je třeba před tím pečlivě analyzovat, zda je 

tento druh terminálu banka schopna akceptovat. Jednodušší možností je vybrat 

některé z řešení nabízených bankou, u které si obchodník zřídí účet. Banky 

poskytují více druhů terminálů. Záleží na tom, v jakém oboru obchodník podniká 

a jaké má možnosti propojení terminálu s bankou. Obchodník si na základě těchto 

hledisek vybere optimální variantu terminálu. Terminály dělíme podle mobility na 

dva druhy (obrázek 15): 

 Stacionární – připojení k pokladně pomocí kabelu. 

 Přenosný – připojení k pokladně pomocí bezdrátové technologie. 

 
Obrázek 15: Stacionární a přenosný platební terminál; převzato z [41] 

Dále dělíme terminály podle možností komunikace s bankou na:  

 IP terminál – komunikuje prostřednictvím internetové sítě. Smluvní 

partner platí poplatek poskytovateli internetového připojení. 
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 GPRS (General Packet Radio Service) terminál – komunikuje pomocí 

SIM karty. Na našem trhu poskytují tyto služby operátoři O2 a T-Mobile. 

 Terminál komunikující prostřednictvím analogové linky.  

Nejznámější světoví výrobci platebních terminálů jsou firmy Hypercom, 

Verifone a Ingenico. Právě společnost Ingenico a její platební terminály jsou 

preferovány bankovními domy na našem uzení. Velmi širokou nabídku s popisem 

těchto produktů [45] má Česká spořitelna na svých internetových stránkách.  

4.1.1 Samostatný terminál 

Platební terminál je propojen s bankou pomocí jedné z výše uvedených 

variant. Obecně by toto propojení stačilo. Po vložení karty do terminálu nebo 

pouhým přiložením bezkontaktní karty (mobilního telefonu) by platba proběhla na 

základě zadání částky obchodníkem a daný obnos by byl zaplacen převodem 

z účtu klienta na účet obchodníka. V případě tohoto zapojení banka poskytuje 

obchodníkovi výpis transakcí. Časové období těchto elektronických výpisů se 

různí podle služeb banky. Mezi nevýhody tohoto připojení patří ruční přepis 

transakcí elektronického výpisu nebo potřebná nástavba účetního systému, která 

tyto výpisy umí zpracovat. Další nevýhodou je možná chyba obchodníka, který 

musí ručně do terminálu zadat částku k zaplacení.  

4.1.2 Připojení terminálu k pokladně 

Obchodník, který chce mít informace o transakcích na svém obchodním 

místě k dispozici ve kteroukoliv dobu, má obvykle terminál připojen 

k pokladnímu systému a dále například provázán s účetním systémem nebo CRM 

(Customer Relationship Management) systémem. Pokladní systémy obchodníků 

mohou být řešeny dvěma způsoby: 

 Pokladní systémy open source. Tyto systémy jsou zpracovány firmami, 

které se specializují na tradiční podnikatelské záměry (restaurace, 

recepce atp.). Pokladní systémy mají předem definované uživatelské 

prostředí a omezenou rozšiřitelnost, ale pro daný druh podnikání obvykle 

dostačují. Připojení platebního terminálu na tento standardizovaný 

pokladní systém je velmi jednoduché, neboť je již predikována potřeba 

obchodníka zajistit zákazníkům bezhotovostní platby a nezůstat pozadu 

oproti konkurenci.  

 Pokladní systémy na míru. Specifický druh podnikání, rychle se měnící 

požadavky zákazníků nebo změna infrastruktury podniku je důvodem pro 

firmu nechat si vytvořit IS na míru, který bude moci být přizpůsoben 

požadavkům firmy. Součástí tohoto IS obvykle bývá modul pro podporu 

kamenných prodejen, jehož částí je i pokladní systém a celý tento modul 
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je provázán s IS firmy. Nové IS, stejně jako open source pokladní 

systémy, mohou mít zajištěnu podporu nové funkcionality a možnost 

doplnění IS o platební terminál.  

Při propojení terminálu se standardizovaným systémem je použit 

podporovaný interface pokladního systému. Terminál obvykle podporuje několik 

druhů připojení. Stacionární terminály bývají obvykle připojeny k pokladnám přes  

komunikační konektor Ethernet SSL, Modem V.34, V.22 bis, ISDN, RS 232 nebo 

USB Slave rozhraní. Přenosné terminály využívají komunikační technologie 

GPRS nebo Bluetooth. 

U specifických IS vytvářených přesně na míru zákazníka nemusí být 

podpora připojení platebního terminálu. V tomto případě je připojení terminálu 

komplikovanější. Dle specifikací banky je třeba standardizovat IS obchodníka na 

jedno z možných rozhraní terminálu. Banka tedy zadá požadavky na řídící 

pokyny, které musí IS umět generovat na daném rozhraní. Teprve pak se 

obchodník musí obrátit na dodavatele svého IS. Dodavatel musí modifikovat IS 

dle pokynů banky, případně ještě danou komunikaci terminálu s pokladním 

systémem provázat s ostatními moduly, se kterými pokladní systém spolupracoval 

před implementací terminálu. Další postup je již běžným výběrem platebního 

terminálu, který poskytuje banka. Servisní technik banky nebo technik smluvního 

partnera banky na obchodním místě nainstaluje terminál a tímto je celá 

implementace hotová. 

4.2 Průzkum trhu 

Na českém trhu není příliš velká konkurence bank, které nabízí 

obchodníkům možnost zřízení platebního terminálu. Toto řešení nabízí pouze pět 

bankovních domů (Komerční banka, Raiffeisenbank, Česká spořitelna, ČSOB  

a Unicredit bank). V porovnání s počtem bankovních institucí, u kterých je možné 

si zřídit účet, představuje toto číslo pouhou čtvrtinu a to nejsou do celkové sumy 

započteny záložny a kampeličky.  

Při oslovení banky s požadavkem zřídit si terminál je obvyklou procedurou 

vyplnění dotazníku, ve kterém musíte uvést IČO, název firmy, sídlo firmy, 

velikost provozovny, měsíční obrat (předpokládaný měsíční obrat), počet 

provozoven, průměrnou výši platební transakce a samozřejmě kontaktní údaje. 

Před vyplněním tohoto dotazníku nejsou banky příliš ochotné podat obchodníkům 

bližší informace o poplatcích a cenách terminálů. Na základě informací 

z dotazníku banka obvykle vytvoří nabídku, ve které uvede cenu za zřízení 

terminálu (cenu terminálu k odkoupení), měsíční nájem terminálu (v případě, že 

dojde k odkoupení terminálu, odpadá měsíční platba za pronájem) a procentní 

odvod bance z každé transakce provedené přes terminál.  
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Procentní poplatky za užívání terminálu a tedy za platby kartou se pohybují 

v rozmezí od 0,5% až po 4% s ohledem na počet transakcí, celkový měsíční 

objem peněz za transakce přes terminál (terminály), počet terminálů obchodníka 

a také poskytovatele (banku), u které si obchodních terminál pořídí. Dalo by se 

tedy říci, že banky přistupují ke smlouvám s obchodníky velmi individuálně. 

Trendem současnosti je snižování procentních poplatků za transakce, které 

započalo společně s příchodem plateb pomocí mobilních telefonů nebo 

bezkontaktních karet. Nedá se však hovořit o plošném snižování. Toto snižování 

je opět individuální a záleží, zda obchodník používá terminál pro bezkontaktní 

platby.  

"V případě, že se výrazně změní podmínky a přístup karetních asociací  

k některým druhům plateb na trhu (například pokud bude zavedena širší podpora 

bezkontaktních platebních technologií), pak lze očekávat i úpravu cenové nabídky 

Komerční banky pro nové akceptanty platebních karet na trhu." [33] 

Za rok 2012se jen na terminálech České spořitelny [43] uskutečnilo 142,3 

milionu platebních transakcí. Celkový objem plateb se vyšplhal až na 123,5 mld. 

Kč, což znamená meziroční nárůst o necelých 30%. Počet platebních transakcí se 

zvýšil o 21%, přičemž klesla výše průměrné platební transakce o 85 Kč na částku 

868 Kč. Nemalou měrou se na tomto nárůstu objemu, počtu transakcí  

a současném snížení výše transakce podílí i stále častější využití platebních karet 

(mobilních telefonů) s bezdotykovou technologií placení, u kterých není potřeba 

zadávat pin při platbách do 500 Kč. Česká spořitelna má dnes již 3,14 milionu 

platebních karet vydaných svým klientům a více než 25000 svých platebních 

terminálů u smluvních partnerů. Česká spořitelna se tak neustále drží na pozici 

lídra českého trhu. 

Tabulka 3: Porovnání platebních terminálů; zdroj vlastní 

         
 Řada Výrobce Mobilita Komunikace 

Bezkontaktní Integrovaná Propojení 
 

 
platby tiskárna 

s 
pokladnou  

 
iCT200 Ingenico stacionární IP / ADSL  ne ano ano 

 

 
iCT250 Ingenico stacionární IP / ADSL  ano ano ano 

 

 
iPP300 Ingenico stacionární IP / ADSL  ano ne ano 

 

 
i5100 Ingenico stacionární IP / ADSL  ne ano ano 

 

 
T4220 Hypercom stacionární IP / ADSL  ne ano ano 

 

 
iWL221 Ingenico přenosný GPRS ne ano ne 

 

 
iWL222 Ingenico přenosný Bluetooth ano ano ano 

 

 
i7910 Ingenico přenosný GPRS ne ano ne 

 

 
i7780 Ingenico přenosný Bluetooth ne ano ano 

 

 
M4230 Hypercom přenosný GPRS ne ano ne 
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5 POTENCIÁL TECHNOLOGIE NFC PRO 
BUDOUCNOST 
Jak již bylo avizováno v předchozích odstavcích, i do budoucna se 

předpokládá, že především mobilní platby budou hlavním využitím technologie 

NFC. Bezkontaktní platby pomocí mobilního telefonu nebo karty dnes nabízí 

poměrně mnoho bank ve spojení s mobilními operátory. 

5.1 NFC technologie v povědomí lidí 

Jakým způsobem se bude vyvíjet tato technologie v oboru bezkontaktních 

plateb, bude záviset na mnoha překážkách, které je ještě potřeba postupně 

překonat. Především to bude povědomí lidí, kteří prozatím nejsou s touto 

technologií seznámeni. Přesto, že dnes již spousta klientů bank disponuje platební 

kartou pro bezkontaktní platby, jen malé procento z nich tuto službu využívá 

a ještě méně z nich ví, že pod tímto druhem platby se skrývá NFC technologie. 

Další překážkou je prozatím i neznalost obchodníků, kteří nevědí, že své 

platební terminály mohou přizpůsobit pro své klienty a nabídnout jim pohodlný 

způsob placení. Tuto neinformovanost se postupně daří odbourávat a terminály 

pro bezkontaktní platby se stále častěji objevují na pokladních místech 

obchodníků. 

5.2 Konference na téma „mobilní platby“ 

Mobilním platbám pomocí platební karty nebo mobilního telefonu se 

věnovaly dvě konference (Mobilní platby 2012 a Mobile Internet Forum), které se 

konaly na podzim 2012 v Praze. Na obou těchto konferencích zaznělo, že se 

bezkontaktní platby pomocí technologie NFC setkávají s kladnými ohlasy 

uživatelů i odborníků, kteří se shodují na jejich obrovském potenciálu. K těmto 

kladným ohlasům se přidávají i obchodníci jako je Tesco, Globus atd. [20] 

Přesto se ale občas objeví zprávy, které tvrdí, že by se technologie NFC 

v oboru bezkontaktních plateb mohla vydat různými směry. V současnosti totiž 

existuje mnoho jiných projektů, které se snaží způsoby placení ještě více 

zjednodušit nebo využít technologie jiné. Mezi tyto projekty patří například 

„Mobilní peněženka“ nebo QR kódy. [20] 

5.3 Mobilní peněženka 

Jedním z možných způsobů, jak platit bezkontaktně a přitom nemít 

propojení na bankovní účet, je „Mobilní peněženka“. „Mobilní peněženka“ má 

velmi jednoduchý princip. Majitel si doplní svůj účet a z něj pak čerpá prostředky 

k zaplacení na internetu, v kamenných obchodech nebo může převádět peníze 
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mezi mobilními peněženkami. Na tomto principu funguje například Google 

(Google wallet), O2 (O2 wallet), Mobito nebo Master Card. [20] 

5.3.1 Mobito 

Jedná se o privátní nepodporovanou platformu, která byla jednou z prvních 

možností v České republice, jak mobilně a bezkontaktně platit. V současnosti je 

Mobito zcela funkčním projektem a je možné jej využívat. Zřízení služby je velmi 

jednoduché a není potřeba vlastnit mobilní telefon se speciálními funkcemi.  

U obchodníka proběhne platba tak, že mu zákazník sdělí své telefonní číslo (nebo 

speciální kód, který dostane od služby Mobito), obchodník zašle platbu 

zákazníkovi na mobil a ten pouze potvrdí částku k zaplacení. Problémem je ale 

skutečnost, že služba funguje pouze v České republice a není možné s ní provádět 

zahraniční platby. Neustálé doplňování svého účtu se dá také považovat za 

nadbytečné úkony, které je potřeba provádět. [20] 

5.4 QR kódy 

Důležitým prvkem bezkontaktních plateb je bezpečnost technologie NFC.  

I ta byla velmi obsáhle projednávána na obou konferencích. Pomocí čipu a 

běžného mobilního telefonu lze informace číst na vzdálenost asi 4 cm. Pomocí 

speciálního zařízení se ale tato vzdálenost podstatně zvýší a hrozí tudíž riziko, že 

se útočníkovi podaří obsah elektronické peněženky zkopírovat například při cestě 

dopravním prostředkem, kdy se dostane do těsné blízkosti majitele mobilního 

telefonu. Je tedy nutné přidat ještě další bezpečnostní prvky. 

  Velmi zajímavou a bezpečnou alternativou předání potřebných údajů pro 

zajištění platební transakce mohou být QR kódy. Fotoaparátem je dnes vybaven 

každý smartphone. Pomocí něj jsou bezkontaktně přečteny údaje o platbě  

a mohou být provedeny další potřebné kroky k zaplacení. Aplikace, která umí číst 

QR kódy je například Seznam.cz QR čtečka. Tato aplikace, jak na konferenci 

přiznal i zástupce společnosti Seznam.cz, je velmi úspěšná a kladně hodnocena 

všemi uživateli. [20] 

5.5 Apple a NFC technologie 

NFC technologie a bezkontaktní platby se v současnosti potýkají s dalším 

problémem. Firma Apple se rozhodla prozatím technologii NFC ze svých 

mobilních telefonů vynechat. Mobilní telefon iPhone5, který je vlajkovou lodí této 

společnosti, tuto technologii nepodporuje. Objevují se spekulace, které říkají, že 

konkurence nebyla ochotná společnosti Apple prodat klíčové technologie nebo 

společnost Apple čeká, než se technologie NFC více rozšíří mezi uživatele. [20] 
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Apple má více než 300 milionů zákazníků, kteří jsou velmi věrní této 

značce. Nové přístroje od této firmy je možné dnes pořídit v rozmezí 10 000 až 

20 000 Kč. Dá se tedy říci, že tito zákazníci disponují velkým kupním 

potenciálem a rozhodně se nevzdají své značky jen proto, aby mohli používat 

technologii NFC ke svým nákupům. Obchodníci by zřejmě ztratili neochotou 

společnosti Apple zavést NFC technologii do svých mobilních telefonů asi 20% 

klientů ochotných realizovat zhruba 80% mobilního obratu na jejich pokladnách. 

[20] 

Na obou zmíněných konferencích z úst všech odborníků zaznělo, že Apple 

bude zřejmě donucen přistoupit k NFC technologii, i když tím přizná svou chybu. 

Vzhledem k tomu, že se společnost Apple snaží o zpětnou kompatibilitu, bude 

muset přistoupit k jinému řešení NFC technologie v jeho iPhonech. Řešením by 

mohl být rámeček s NFC čipem nebo aplikace Passbook. Neočekává se totiž, že 

Apple postaví všechny své věrné zákazníky před problém koupit si jeho nový 

produkt již vybavený NFC technologií. [20] 

5.6 Budoucnost mobilních plateb 

Společnost Juniper Research vypracovala studii [22], podle které se pomocí 

NFC technologie v roce 2015 provedou platby v objemu více než 74 miliard 

dolarů. Podle této nejnovější studie se tedy celková hodnota plateb zvedne 

trojnásobně oproti roku 2012. V mobilním průmysl jsou také díky tomuto 

fenoménu mobilní platby hodnoceny jako nejrychleji rostoucí odvětví.  

Studie se také zabývá vzrůstajícím počtem mobilních telefonů podporujících 

technologii NFC (obrázek 16), kterých má být do roku 2014 až 300 milionů po 

celém světě. Znamená to tedy, že každý pátý smartphone umožní svému majiteli 

bezkontaktní platby. S růstem mobilních plateb také přibývají rizika s tím spojená. 

Studie na tato rizika upozorňuje a přikládá bezpečnostním opatřením velkou váhu. 

 
Obrázek 16: Vývoj počtu smartphonů s technologií NFC; zdroj [40] 



Petr Tomek: Studie aplikačního potenciálu technologie NFC 

2012  38 

5.7 NFC technologie v automobilovém průmyslu 

Společnost Hyundai představila svůj projekt s názvem Connectivity 

Concept. Předpoklad, že tento projekt spatří světlo světa je odhadován na dobu tří 

let, takže se jedná o velmi blízkou budoucnost, ve které technologie NFC zazáří 

na poli automobilového průmyslu. Automobilem budoucnosti by měl být dnes již 

známý model Hyundai i30. Tento model bude technologií NFC využívat pro 

mnoho uživatelských nastavení. I otevření vozu bude zajišťovat NFC technologie. 

V praxi to bude znamenat, že majitel přijde k vozu, přiloží mobilní telefon 

k zámku a ten mu odemkne dveře. Poté, co majitel nastoupí, svůj mobilní telefon 

položí na plochu centrální konzoly. Tímto aktivuje svůj identifikační kód a 

automobil podle toho kdo do vozidla nasedl, nastaví polohu volantu, zrcátek a 

sedačky řidiče. Mimo to se samozřejmě mobilní telefon začne automaticky 

bezdrátově dobíjet. To ale není zdaleka všechno. Mobilní telefon se spojí s 

integrovaným multimediálním systémem a bude tedy možné například přehrávat 

hudbu pomocí audio soustavy nebo telefonovat pomocí handsfree. Protože se 

počítá také s využitím standardu MirrorLink (display na mobilním telefonu bude 

zrcadlen na palubní desce automobilu) bude možné pomocí zabudované 

obrazovky v autě ovládat funkce mobilního telefonu. [7] 
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Závěr 
Technologie NFC je v současnosti vnímána jako technologie specializující 

se na bezkontaktní platby. Počet plateb bezkontaktními kartami neustále roste 

a doba, kdy ustoupí platbám pomocí mobilního telefonu, je velmi vzdálená. 

Poměr těchto odlišných způsobů placení se zřejmě bude postupně vyrovnávat až 

s rozvojem dalších funkcí NFC technologie v jiných technických odvětvích, které 

pak budou fungovat na této technologii a budou sloučeny do jednoho zařízení 

(mobilního telefonu). 

Představa jednoho zařízení, do kterého bude integrováno mnoho funkcí  

a které budeme moci využít k mnoha denním činnostem, například v podobě 

mobilního telefonu, je velmi lákavá. V tomto ohledu je technologie NFC vnímána 

jako technologie s obrovským potenciálem. Výrobci elektroniky si tuto skutečnost 

uvědomují a na základě toho se můžeme s technologií NFC setkávat čím dál 

častěji. Dosažení této vize také nasvědčují různé pilotní projekty a teoretické 

předpoklady.  

Realizace této představy je ale poměrně vzdálená a je nutné si také 

uvědomit, jaká rizika, úskalí a nevýhody si tato technologie nese do budoucnosti. 

Stále máme na trhu malý počet mobilních telefonů s touto technologií, 

nedostatečnou podporu ze strany mobilních operátorů a také malou rozšířenost 

NFC technologie do různých typů výrobků a podpory jejich prodeje. NFC 

technologie je poměrně mladou technologií využívající novátorských způsobů. 

Také z těchto důvodů je prozatím společností vnímána jako nespolehlivá  

a nebezpečná.  

Zabezpečení a spolehlivost jsou velmi důležitými faktory této technologie, 

vzhledem k jejímu využití. Je nyní v rukou společností zabývajícími se novými 

projekty s NFC technologií, aby zajistili, že lidé změní názor na tato úskalí  

a začnou NFC technologii vnímat jako nástroj, jenž bude zajišťovat jejich 

každodenní činnosti velmi pohodlným, jednoduchým, moderním a bezpečným 

způsobem. 

Po rozšíření NFC technologie pro potřeby všech uživatelů, zajištění 

bezpečnosti, eliminaci rizik a maximalizaci spolehlivosti bude jen na uživatelích, 

zda zvolí variantu plného využití této technologie nebo půjdou cestou zachování 

klasických způsobů v kombinaci s novátorským řešením. 
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