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1. Úvod 

Před několika desetiletími nikdo z nás netušil, jak významnou úlohu 

v našich životech bude hrát elektronika, počítačové systémy a hlavně Internet. 

To co dříve bylo pouhou výjimkou, je dnes nezbytnou samozřejmostí. Dříve se 

počítače používaly zejména pro vojenské a vědecké účely a často velikostí 

zabíraly celou místnost. Dnes je již technologie tak vyspělá, že počítače mají 

kapesní velikost. Celkový rozmach technologií způsobil, že dnešní život není 

bez počítačů možný. A to nejen život pracovní, ale i soukromý. Dnes je skoro 

samozřejmostí mít počítačem a Internetem vybavenu i domácnost.  

Internet se stal fenoménem posledních měsíců a let. Každým dnem pracují 

s Internetem noví uživatelé a každým rokem se jejich počet stále roste. Přístup 

k Internetu, kromě zábavy a her, přináší hlavně kvalitní komunikaci, množství 

informací a vzdělávání.  

Je to boom, který se za nějaký čas určitě stane samozřejmou součástí 

života jako je dnešní telefon, televize nebo rádio….. 

Jeho součástí je i internetové bankovnictví. 

1.1. Proč využívat internetové bankovnictví ? 

Jedním z hlavních důvodů rostoucího zájmu o správu bankovního účtu 

přes internet je snadnější dostupnost dat a samozřejmě rychlost. Nemusíte 

zbytečně trávit čas v dopravních prostředcích cestou do své pobočky nebo v 

nekonečných frontách u přepážky. Z domu nebo z kanceláře si během několika 

minut zkontrolujete zůstatek na svém účtu, podíváte se na pohyby v historii, 

zadáte platební příkaz nebo příkaz k inkasu. Právě tyto operace patří k těm, 

které lidé přes internet nejčastěji provádějí.  

Nicméně další impulsy pro příklon k moderním technologiím ve styku s 

bankou vytváří právě samy bankovní instituce. Svědčí o tom především změny 

v cenících bankovních operací - ty, jež jsou provedeny přes celosvětovou síť, 

jsou výrazně, někdy i několikanásobně, levnější. Zatímco řada příkazů z vašeho 

počítače je zdarma, nebo za velmi nízký poplatek, příkaz k úhradě podaný u 

přepážky vás může stát i několik desítek korun. 
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Je tedy jasné, že každý, kdo umí trošku počítat a zároveň má přístup k 

internetu, omezí svou cestu do banky na minimum. Růst zájmu o internet 

banking tedy banky samy uměle podpořily. A není divu – odpadnou jim tak 

náklady na administrativní síly, které musely s klientem osobně jednat. 

Kamenné pobočky se tak postupně stanou pouze klientskými centry, která 

přesunou svou činnost ke složitějším úkolům, jako je vyřízení hypoték nebo 

investování. Internetové bankovnictví se má v budoucnu stát hlavní vstupní 

branou ve styku s bankou.  

Internetové bankovnictví  - je moderním finančním produktem využívajícím 

celosvětové sítě, a tím umožňuje spojení zákazníka s bankou kdykoliv 

a odkudkoliv v běžném internetovém rozhraní. Můžete se s bankou spojit 

kdykoliv, 24 hodin denně, 365 dni v roce, prakticky z kteréhokoliv místa na 

světě. Se svými penězi můžete byt v neustalém kontaktu prostřednictvím 

telefonu, a kteréhokoliv osobního počítače připojeného k Internetu, Používání 

tohoto přímého bankovnictví banky zvýhodňují, protože umožňuje obejít 

nákladný článek v podobě lidského faktoru. Bezpečnost tohoto způsobu je 

zajištěna pomocí autorizačního a podpisového certifikátu. 

1.2. Vývoj internetového bankovnictví v České republice 

Rozvoj přímého, neboli internetového bankovnictví, tedy finančních 

operací, které probíhají v reálném čase, začal v České republice velmi 

pozvolna. Český trh se choval ke změnám velmi konzervativně  a přijímal je 

pomalu. Jedním z důvodů tohoto chování byla nízká počítačová gramotnost a 

nedůvěra v nové technologie z pohledu zabezpečení finančních transakcí. 

Změna státního režimu v roce 1989 tedy byla obrovskou změnou a pro 

vstřebávání veškerých informací a podnětů, kterými jsme byli najednou 

zahrnuti, byl nutný nějaký čas, také na rozpoznání obchodních příležitostí a 

navázání kontaktů. Novinky, jako například mobilní telefon nebo počítač s 

Internetem, které se ve světě již masově užívaly, se u nás teprve začaly 

postupně rozšiřovat zvolna v devadesátých letech 20. století . S postupným 

rozvojem Internetu se i banky začaly přizpůsobovat vzrůstajícímu trendu 

uživatelů a postupně zaváděly internetové bankovnictví. 



 - 7 - 

Mezi bankami drží prvenství v zavedení internetového bankovnictví 

Expandia banka. Jednalo se o první banku v České republice, která se 

orientovala čistě na služby přímého bankovnictví. Projekt přímého bankovnictví 

se  setkal s velkým ohlasem, takže počet nových zájemců o založení účtu v 

Expandia Bance, a.s., neustále rostl. Tato banka vznikla v roce 1997 a v roce 

2001 se její název změnil na eBanka, což je pro nás název známější 

 

1.3. Proč považuji internetové bankovnictví za d ůležité 

Jedním z důvodů, proč začalo být přímé bankovnictví oblíbené je úspora 

času, což se stává v dnešní uspěchané době nezbytností. V současné době je 

konkurence ostatních bank daleko výraznější, neboť internetové bankovnictví již 

u nás poskytují všechny významné banky.  

Internetové bankovnictví je nutný důsledek technologického rozvoje a 

rozvoje potřeb klientů. Protože dnešní zákazníci vyžadují pružnou a stále se 

zlepšující nabídku bankovních produktů a služeb. Banky musely ve své strategii 

zohlednit změnu životního stylu, pracovní doba se u většiny klientů prodloužila 

do pozdního odpoledne a již nebylo možné navštěvovat banku v její úzké 

otevírací době. Moderní informační technologie umožňují být s bankou 

v kontaktu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Domnívám se, že právě tato výhoda 

je pro většinu klientů důležitá a jsou ochotni za ni vynaložit i vyšší náklady. 

Hlavně v počátcích Internetového bankovnictví u nás byla tato služba 

orientovaná spíše na movitější klienty banky, v současné době je cenově 

dostupnější i pro ostatní zákazníky. To také přispívá k jeho rozšíření zvláště 

mezi mladými klienty, kteří bez problémů ovládají počítač a Internet, ale na 

druhou stranu nemají velké finanční prostředky. Internetové bankovnictví 

uspokojuje požadavky stále většího počtu zákazníků banky. 

Internetové bankovnictví však nevyhovuje každému, neboť především 

konzervativní klienti stále vyžadují osobní jednání. Někteří lidé si prostě neumí 

představit, že by své finanční záležitosti vyřizovali jinde než na pobočce a jinak 

než osobně, ať již z toho důvodu, že se jim internetové bankovnictví zdá 

nebezpečné, nebo neumějí pracovat s PC a Internet ovládat natolik, aby byli 
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schopni svůj účet obsluhovat podle svých představ a potřeb. Proto banky musí 

udržovat  pobočkou síť,  aby o tyto zákazníky nepřišly. Tím ovšem samozřejmě 

nemám na mysli, že bychom banky v budoucnu vůbec nepotřebovali. 

1.4. Současný stav bank v České republice  

Tento seznam bank je vytvořen podle České Národní banky ke dni 24.11.2007. 

  

Seznam bank v České republice, které nepodporují službu internetového 

bankovnictví. [1] 

Banky s p řevážně (více než 50%) zahrani ční účastí na základním kapitálu 

- Banko Popolare Česká republika a. s. 

- Wőstenrot hypoteční banka a. s. 

 

Banky s p řevázně (více než 50 %) českoku ) častí na základním kapitálu 

- Hypoteční banka a.s. 

- Česká exportní banka a. s.  

- J&T banka a. s. 

- Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. 

 

Pobočky zahrani čních bank 

- ABN Amro bank N.V. 

- Calyon S.A. organizační složka 

- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiace Prag. Organizační složka 

- Fortis Bank SA/NV 

- HSBC Bank plc – pobočka Praha 

- Privat Bank AG der Raiffeisenlandesbank Oberısterreich, pobočka 

Česká republika 

- Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha  
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Seznam bank v České republice, které podporují službu internetovéh o 

bankovnictví 

Banky s p řevážně (více než 50%) zahrani ční účastí na základním kapitálu 

- Bawag Bank CZ a. s. – elektronická banka Bawag direkt funguje pomocí 

nainstalovaného certifikátu. 

- Citibank a. s. – Citibank online funguje pomocí registrace, vytvoření 

uživatelského jména a hesla. 

- Česká spořitelna – přihlašování probíhá klientským číslem a heslem , 

které po sepsání smlouvy o poskytování služby SERVES 24 obdržíte 

poštou v odporučené zásilce. 

- Československá obchodní banka a. s. – ČSOB internetbanking 24 

funguje pomocí elektronického podpisu nebo sms klíče nebo kombinace 

obojího zajištění. 

- eBanka a. s. – Internetová banka používá několik nabízených druhů 

elektronických klíčů, mobilní, osobní nebo internetový.  

- Ge Money Bank a.s.- Internet banka používá heslo s mobilním klíšem i 

podpisový certifikát. 

- HV Bank Czech Republic a. s. – Online Nankiny se používá pomocí 

bezpečnostního kódu s bezpečnostním klíčem. 

- Komerční banka a. s. – Základem k využití služby Mojebanka je osobní 

certifikát, a dále pak sms s kódem, kterou zákazník obratem dostane na 

svůj mobil. 

- PPF banka a. s. – k využití internetové banky musíme využít digitální 

podpis. 

- Raiffeisenbank a. s. – pro využití internetové banky potřebujeme mobilní 

telefon, na který jsou zaslány jednorázové sms, nebo se používá 

podpisový certifikát. 

- Volksbank CZ a. s. – internetbanking se využívá s přístupovým jménem 

a heslem. 

- Živnostenská banka a. s. – Netbanka funguje s digitálními certifikáty, 

nebo s jednorázovými hesly. 
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Pobočky zahrani čních bank 

- ING Bank N. V. – vstup na účet se děje pomocí zabezpečovacích prvků, 

které jsou – klientské číslo, pin, heslo. 

- COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha – Transakční 

bezpečnost systému IBS – Internetového bankovnictví je zajištěna 

digitálním podpisem. 

- Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb – Internet Nankiny funguje 

pomocí číselných kódů, které jsou přiřazeny pouze k Vašemu účtu. 

- Waldviertler Sparkasse von 1842 AG – Internetvanking funguje pomocí 

elektronických certifikátů a hesel. 
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2. Analýza funkcí a možností internetového 
bankovnictví 

V této části se seznámíme s bankami, které jsem si vybrala, protože jsou 

pro mne nejpřístupnější. Tři z nich se vyskytují v místě mého bydliště což je 

Česká spo řitelna, Komer ční banka, GE money banka (Komerční banku a 

GE Money banku aktivně používám)  další z nich jsou natolik známé, že stály 

za to prozkoumat jejich možnosti. tj..Raiffeisen banku,  eBanku a ČSOB a pak 

novinku na našem trhu mBanku .  Musím ovšem zmínit, že konkrétně Raiffeisen 

banku v této práci nebudu zkoumat, jelikož tato banka a eBanka zahájili v roce 

2006 integraci a od roku 2007 nabízejí klientům stejné produkty  v internetovém 

bankovnictví. Přihlášení, zabezpečení i vstup na účet ekonto je naprosto 

identický. Z těchto dvou bank jsem si zvolila  eBanku, protože tato banka byla 

průkopníkem přímého bankovnictví v české republice.  

Budu srovnávat jednotlivé nabízené služby, požadavky na provoz 

z hlediska hardwarové i softwarového, srozumitelnost uživatelského prostředí, a 

prvek z mého hlediska nejdůležitější - zabezpečení. Základem k využití služby 

přímého bankovnictví je nutné mít založen běžný účet ve zvolené bance. 

2.1. Produkty p římého bankovnictví 

Všechny banky podle mého zjištění nabízejí tyto produkty přímého 

bankovnictví, které se liší pouze v různých zabezpečovacích prvcích, které 

budou blíže popsány v kapitole 3. 

GSM banking – k tomuto bankovnictví si musíme pořídit mobilní telefon, který 

tuto službu podporuje a SIM kartu svého mobilního operátora 

Telefon banka  – umožní kontakt prostřednictvím jakéhokoliv telefonu 

s vyškoleným klientským poradcem, který je neustále k dispozici. Po zadání 

PINu nebo hesla můžete získat informace o Vašem účtu a provádět základní 

operace z Vašeho účtu 

Internet banking  -  umožňuje jednoduše a bezpečně ovládat Váš účet 

prostřednictví kteréhokoliv počítače připojeného na internet, z jakéhokoliv místa 

na světě podle druhu zabezpečení. Bezpečnostní prvky, si v některých bankách 

můžete zvolit, někde jsou dané.  
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2.2. přehled jednotlivých produkt ů internetového bankovnictví  

Tabulka 1 služby v internetovém bankovnictví 

* podle informací z infolinky bude platba do zahraničí spuštěna cca v půlce roku 2008 [cit. 2008 25-02-25] 

Přehled produkt ů v bankách 
produkty 

Komerční 
banka 

GE Money 
banka 

Česká 
spořitelna ČSOB eBanka mbank 

Platební příkazy 
Příkaz k úhradě 

v CZK 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Hromadný 
příkaz v CZK ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Příkaz k inkasu 
v CZK 

ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Souhlas 
k inkasu CZK 

ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Zahraniční 
platba 

ANO ANO ANO ANO ANO NE* 

Přehled příkazů ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Šablony 
příkazů 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Expresní platba ANO NE NE ANO ANO NE 

Dávkové příkazy 
Odeslání dávky 

do b. ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Dávky 
k autorizaci 

ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Přehled dávek ANO NE ANO ANO ANO NE 

Trvalé příkazy (TP) 
Trvalý příkaz 

k úhradě 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Přehled 
aktivních TP 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Historie změn 
TP ANO ANO NE NE ANO NE 

Ostatní služby 
Infor. o plat. 

kartách 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Stavební 
spoření NE NE ANO NE ANO NE 

Pojištění NE NE ANO NE ANO NE 

Úvěr ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Investování ANO ANO ANO NE NE NE 

Kredit na mobil NE ANO ANO ANO NE NE 
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2.3. Požadavky na hardware a software ve vybraných bankách 

K internetovému bankovnictví, kromě nutnosti mít uzavřenou smlouvu 

s vybranou bankou, vždy potřebujeme počítač, připojení k internetu a 

internetový prohlížeč  

Komer ční banka   [14]   

Požadavky na hardware  

- Procesor min 233 MHz (v dnešní době je standart 2,6 GHz, takže 

v podstatě každý počítač) 

- Operační paměť 65 MB (v dnešní době je standart 1GB) 

- Volné místo na pevném disku min. 300MB 

Požadavky na software 

- Operační systém – Windows XP, Windows 2000, Windows server 2003, 

Windows Vista, Open SuSE 10.2, MacOS 10.4 

- Internetový prohlížeč – Internet explorer verze 6.0 a vyšší, Mozilla firefox 

verze 2.0.0., Opera 9.22, Safari 3.0.3, Konqueror 3.5.5  

- Program Java – verze javy, kombinace operačních systémů a 

internetových prohlížečů najdeme na internetových stánkách [2]       

  

 

GE Money banka [6]   

Požadavky na hardware 

- Procesor 166 MHz, typ Intel Pentium a vyšší 

- Operační paměť min 32MB (doporučeno 128MB) 

- volné místo na pevném disku min. 100MB 

Požadavky na software 

- Operační systém – Windows 95/98, Windows ME, Windows NT 4.0, 

Windows XP, Windows 2000 

- Internetový prohlížeč – Internet Explorer verze 5.01 a vyšší 
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Česká spo řitelna [7]   

Požadavky na hardware 

- osobní počítač 

Požadavky na software 

- Operační systém – Windows 98, Windows ME, Windows N, Windows 

XP, Windows 2000 

- Internetový prohlížeč – Microsoft Explorer verze 5.5 a vyšší, Mozilla 

Firefox 1.5 nebo 2.0 

 

ČSOB [9]   

Požadavky na hardware 

- Procesor Intel Pentium (případně ADM nebo obdobný) 

- Operační paměť 16MB (doporučuje se 64 MB a více) 

- Pokud budeme vyžívat elektronický podpis musíme mít volný port pro 

připojení čtečky (sériový, USB nebo PCMCIA – podle použité čtečky), 

Požadavky na software 

- Operační systém – Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 

Windows server 2003 

- Internetový prohlížeč – Microsoft Explorer verze 5.5 a vyšší, Mozilla 

1.7.5, Mozilla Firefox 1.0 a vyšší, Netscape 7.2, Opera 8.0 (kombinace 

zabezpečovacích prvků verze internetového prohlížeče najdeme 

internetových stánkách [3]. 

 

 

EBanka [11]   

Požadavky na hardware 

- Procesor 400Mhz a rychlejší 

- Paměť RAM od 128MB 

Požadavky na software 

- Operační systém – Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo 

Windows XP 

- Internetový prohlížeč – Microsoft  Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 

1.5 nebo Netscape Browser 8.1 a jejich vyšší verze 

- Program Java 
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mBank [15]   

Požadavky na hardware 

- osobní počítač 

Požadavky na software 

- Operační systém – Microsoft Windows, MacOS, Linux, Unix, Solaris 

- Internetový prohlížeč – Internet Explorer 6 a 7,  Mozillu Firefox 2, Opera, 

Mozilla Suite, Conqueror, Safari 

2.4. uživatelské prost ředí a přihlášení do internet banky 

Komer ční banka  

Pro využití služby přímého bankovnictví mojebanka, banka využívá 

certifikát, který obdržíme při podpisu smlouvy, Certifikát si můžeme uložit na 

jakékoli médium, samozřejmě i na pevný disk domácího počítače, cesta 

certifikátu se uloží a počítač si ji bude pamatovat. Nevýhodou však je, že 

budeme-li chtít využít internetové bankovnictví z jiného počítače, musíme 

certifikát znova nainstalovat, což znamená mít ho stále při sobě a opakovaně 

provádět instalaci certifikátu.  

Vstup do aplikace najdeme v odkaze [4], kde zadáme své heslo obrázek 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 přihlášení do systému Komerční banky 
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Poté již můžeme využívat všechny služby, které aplikace mojebanka umí. 

Na pravé straně v rozbalovacím menu máte možnost kontrolovat svůj účet, 

zůstatky, přehled transakcí, výpisy účtů, příkazy k úhradě, můžeme si vytvořit 

šablony příkazů a pravidelné platby.  

Aplikace mojebanka je přehledná, i pro méně zdatné uživatele počítačů a 

internetu si snadno zvykne na uživatelské prostředí. Po přihlášení můžeme 

listovat v hlavním menu po levé straně obrázek 2. Menu je přehledné, snadno  

pochopitelné, dle mého názoru jednoduché. 

GE Money banka  

 Do Internet banky se přihlásíme v odkaze [5] nebo na domovských 

stránkách banky [6].   

 

 

Obrázek 2 úvodní obrazovka po přihlášení v Komerční bance 

Obrázek 3 přihlášení do systému GE Money banky 
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Pro přihlášení musíme zadat číslo našeho účtu, poté zadáme heslo 

obrázek 3, které dostaneme v bance při podpisu smlouvy.Toto heslo je 

doporučeno po prvním přihlášení změnit na své heslo. Poté obratem obdržíte 

SMS s číselným klíčem, které zadáte do systému. 

Po přihlášení můžeme disponovat se svým účtem. Hlavní položky, které 

máme k dispozici v této bance se nacházejí ve  vrchní části obrazovky a 

jednotlivých položkách jako jsou účty, karty atd. Dále se pak jednotlivé položky 

rozbalují v levé části menu. Také tato banka má přehledné a jednoduché 

uživatelské prostředí, které se snadno ovládá.  

Donedávna mi v této bance chyběla služba hromadný příkaz, kterou 

v Komerční bance hodně využívám. Tato služba byla spuštěna 21. 2. 2008 . 

 

Česká spo řitelna 

Vstup na účet provádíme z internetových stránek české spořitelny [7]   

nebo přímo na internetové adrese[8].     

U české spořitelny se můžeme přihlásit heslem, certifikátem nebo kalkulátorem 

-  obrázek 5.  

Obrázek 4 úvodní obrazovka po přihlášení do GE Money banky 
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Při přihlašování heslem zadáme naše klientské číslo a své heslo. Pokud 

zvolíme přihlášení certifikátem zadáme svůj PIN, certifikát získáme jako ve 

všech jiných bankách při podpisu smlouvy.  

Česká spořitelna také nabízí přihlášení pomocí kalkulátoru, který ale 

používají pouze klienti, kteří tuto službu provozují již od začátku internetového 

bankovnictví a pro větší převody finančních obnosů. Dnes již přihlášení 

kalkulátorem banka novým klientům nenabízí. Poté již můžeme disponovat se 

svým účtem podle naší potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Službu Servis24 mohu hodnotit podle Demo verze, která je k dispozici na 

stránkách České spořitelny. Potencionální zákazníci  si mohou prohlédnout a 

dokonce vyzkoušet všechny služby, které jsou zde nabízeny a to tak jako 

bychom službu zrovna aktivně používali. Proto můžu hodnotit službu Servis 24 

tak jako „zákazník“. Hlavní menu se nachází ve vrchní části obrazovky a menu 

jednotlivých služeb jsou v levé části obrazovky.Můj názor je, že se zde nabízí 

mnoho služeb a  možná i proto na mě tato aplikace působí nepřehledně, ale 

toto je pravděpodobně způsobeno grafikou a množství poskytovaných služeb, 

protože menu má samozřejmě svou logiku a smysl.  

Obrázek 5 přihlášení do systému České spořitelny 
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Obrázek 6 úvodní obrazovka po přihlášení do České spořitelny 

 

ČSOB 

 Přihlášení do internetového bankovnictví provádíme na domovských 

stránkách banky[9]   nebo přímo [10]. 

 Musíme vyplnit identifikační číslo a svůj PIN - obrázek 7. Nebo se můžeme 

přihlásit čipovou kartou s certifikátem, který obdržíte v bance při podpisu 

smlouvy,  zde opět zadáváme svůj PIN. Po úspěšné autorizaci můžeme 

obsluhovat svůj účet obrázek 9. 

 
 Obrázek 7 přihlášení do systému ČSOB  
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Tuto banku opět hodnotím podle ukázek z domovských stránek ČSOB 

banky a jeví se mi tak jako předchozí aplikace (Servis 24) jako trochu 

nepřehledná. Je škoda, že tato banka má k dispozici pouze praktické ukázky a 

ne demo verzi, kterou by jsi mohl budoucí možný zákazník vyzkoušet. Menu se 

nachází ve vrchní časti obrazovky a je podle potřeby rozbalovací 

 

  

 

Jednu výhodu ovšem této aplikaci nelze upřít a to, že si klient může 

nastavit úvodní stránku podle své potřeby, kterou službu bude nejčastěji 

využívat obrázek 9. Toto nastavení se mi hodně líbí, určitě bych takové 

nastavení využila ve své bance.  

 

Obrázek 8 úvodní obrazovka po přihlášení do systému 

Obrázek 9 nastavení úvodní stránky v ČSOB 



 - 21 - 

eBanka  

 Vstup na účet provádíme na internetových stránkách [11], pomocí 

mobilního, osobního nebo internetového elektronického klíče obrázek 10.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 Účet si můžeme založit on-line na domovských stránkách eBanky. Tato 

banka má prvenství v přímém bankovnictví v České republice, to se také odráží 

v nabízených službách. eBanka nabízí  kromě běžných peněžních transakcích 

po určité doby platnosti účtu, získat půjčku bez nutnosti navštívit banku. Založit 

on-line spoření, nebo třeba využít přímý nákup až z 750-ti internetových 

obchodů.  

 eBanka nabízí na [12] Demo verzi účtu, která ovšem nabízí pouze 

k nahlédnutí jak fungují některé základní služby obrázek 11, ale i z těchto 

několika málo ukázek je patrné, že se snadno ovládají a  jsou přehledné. 

Internetové bankovnictví se ovládají v  menu na pravé straně obrazovky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 zabezpečovací klíče v eBance 

Obrázek 11 ukázka zadávání trvalého příkazu v bance 
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mBank 

 Tato banka jejíž obchodní jméno zní BRE Bank S.A., je součástí skupiny 

Commerzbank a je nováčkem na českém trhu (listopad 2007) [15] .  

 Filozofií této banky je hlavně otevřenost ke klientům, s kterými komunikují 

pomocí blogů, diskuzních fór nebo emailů. mBank nabízí vedení účtu za nulový 

poplatek,  s nejvyšší kvalitou a jednoduchostí uživatelského prostředí. Založení 

účtu on-line bez nutnosti navštívit kamennou banku. Toto vše na internetových 

stránce banky[13], na této stránce probíhá i přihlášení obrázek 12. Jelikož je 

tato banka novinkou na našem trhu a  teprve za provozu připravuje demo verzi, 

budu čerpat tedy čerpat z praxe. Díky nulovým poplatkům (jak na založení tak 

zrušení) jsem si založila účet u této banky. Stačí zadat iniciály a vybrat zda si 

přejete smlouvu obdržet kurýrem nebo vyzvednout na kiosku či finančním 

centru. Těchto poboček je ovšem zatím málo a jsou jen ve větších městech 

proto jsem zvolila variantu doručení kurýrem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Uživatelského prostředí v mBank je jednoduché a přehledné, přesně tak 

jak banka slibuje zákazníkům. Hlavní menu se nachází v levé části obrazovky 

kde sledujeme stav svých účtů, sledujeme přehled transakcí nebo stav 

platebních karet obrázek 13. V mBank poskytuje ze všech porovnávaných bank 

nejméně služeb podlé mého je tím že stále ještě novinkou na našem trhu a 

podle filozofie té banky je komunikovat se zákazním, věřím že své služby rozšíří 

podle požadavků zákazníků. Základní požadavky na internetové bankovnictví 

jsou zde zastoupeny ovšem ze základních služeb chybí inkaso a podle mě již 

zmiňovaný hromadný příkaz. Celkový dojem je však dobrý, pravděpodobně 

bych byla s touto bankou spokojena, problém by ovšem nastal pokud bych 

potřebovala vložit peníze na účet osobně.  

  

Obrázek 12 přihlášení do systému mBank 
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Obrázek 13 přehled účtů v mBank 
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3. Analýza bezpe čnostních prvk ů internetového 
bankovnictví 

Nejvíce používaným způsobem zabezpečení bylo a je používání hesel  nebo 

PIN kódů. Toto zabezpečení však skýtá určitou nevýhodu v podobě používání 

jednoduchých hesel, jako je datum narození, jméno nebo stejná čísla, abychom 

byli schopni si vůbec všechna ta hesla zapamatovat. Pak totiž většinou nastane 

situace, že si heslo někde poznamenáme, což samozřejmě ztrácí na významu 

zabezpečovacího prvku, protože podle pravidel nejlepšího zabezpečení ve 

svém zájmu své heslo nikomu nesdělujeme. Některé systémy ovšem vyžadují 

hesla, která splňují určité parametry. Může to být minimální počet znaků, 

rozlišení znaků alespoň jedním velkým písmenem, minimálně obsahující jednu 

číslici apod. Doporučuje se také hesla po určité  změnit. Největší výhodou 

tohoto zabezpečení je připojení z jakéhokoliv místa na světě. 

 Dále pak se využívá zabezpečení SMS klíčem (potřeba mobilního 

telefonu podporující funkci SIM toolkit, nové typy telefonu již všechny) ,který se 

používá v  kombinací uživatelského jména a heslem. 

Další hojně využívané zabezpečení je certifikát . Certifikát by měl být na 

přenosném médiu – disketa, CD, flash disk….. což ovšem znamená, že ho 

musíme mít neustále při sobě, nebo ho máme uložen na pevném disku 

počítače. Proti zneužití jinou osobou je také zabezpečen heslem. 

Certifikát  bývá také umístěn na čipové kart ě. K tomuto zabezpečení 

musíme mít i čtečku čipových karet, pak již stačí zadat PIN. Tuto úroveň 

zabezpečení preferují klienti s většími měsíčními pohyby na účtech, proto mají 

 vyšší nároky na zabezpečení. Pokud se nestane, že klient čipovou kartu ztratí 

je prakticky vyloučeno zneužití. Certifikát totiž nejde zkopírovat na jiné přenosné 

médium, práce s čipovou kartou bývá snazší a rychlejší. 

Nejvyšší stupeň zabezpečení je autentiza ční kalkulátor , který se používá 

při velké finančním pohybu na účtech, tudíž většinou u podnikatelských účtů. 

Tento kalkulátor vygeneruje heslo s určitou časovou platností. Opět je tady 

nutnost nosit určitý hardware při sobě. 
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Poslední zabezpečovací technikou, kterou využívají společně všechny 

banky je uzamčení aplikace po 20 minutách ne činnosti , poté je zákazník 

povinen se znovu přihlásit i když fyzicky neopustil počítač.  

3.1. Popis bezpe čnostních prvk ů internetového bankovnictví 

Komer ční banka  používá zabezpečení pomocí certifikátu, hesla a při 

finančních transakcích SMS klíč. Po přihlášení, které bylo zmíněno v předchozí 

kapitole , můžeme pasivně sledovat veškeré zůstatky a přehledy na účtu. 

Chceme-li využít jakoukoliv finanční službu (převody, trvalé příkazy, sipo atd.) 

musíme zadat autorizační SMS klíč a heslo obrázek 14. SMS klíč obdržíme, po 

zadání určité transakce obratem na mobilní telefon.  

Tento klíč pak zůstává stejný i pro další finanční operace zadává se pouze 

heslo a to při každém příkazu, trvalém příkazu atd.,nebo využijeme hromadný 

příkaz, po dvaceti minutách nečinnosti musíme opět zadat nový autorizační 

SMS kód.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Obrázek 14 ukázka podpisu příkazu k úhradě v Komerční bance 
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GE Money banka  své transakce zabezpečuje SMS klíčem, zadáním, 

čísla účtu a hesla. Nejprve musíme zadat číslo účtu, heslo, poté bude odeslán 

na mobilní telefon klíč, který zadáme do systému, aby autentizace proběhla 

v pořádku obrázek 15. 

 

 
SMS heslo na rozdíl od Komerční banky platí pouze pro jednu jedinou 

transakci obrázek 16 a je časově omezeno. To znamená že např. při deseti 

transakcích budeme zadávat deset jiných SMS klíčů, které systém vygeneruje. 

Každá taková SMS zpráva zároveň obsahuje informace o částce transakce, 

číslo účtu na které peníze posíláme a mobilní klíč.  

Pokud v GE Money bance transakce proběhne tak zasílá banka 

informační SMS, že daná transakce proběhla v pořádku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 15 zadání mobilního klíče v GE Money bance 
 

Obrázek 16 ukázka podpisu příkazu k úhradě v GE Money bance 
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Ve službě servis24 z České spo řitelny  se přihlašujeme do aplikace třemi 

způsoby. Přihlášení provádíme zadáním klientského jména a hesla. Další 

možnost je přihlášení pomocí klientského certifikátu, který je na kartě a vkládá 

se do čtečky karet a zadáme svůj PIN. Třetí varianta přihlášení probíhá pomocí 

autentizačního kalkulátoru, kde zadáváme klientské číslo a heslo, které 

kalkulátor vygeneruje. Po úspěšné autorizaci již provádíme aktivní či pasivní 

operace. Pro úspěšné provedení jakékoliv finanční transakce musíme zadat 

autorizační SMS kód nebo vygenerovaný kód z kalkulátoru a to při každé 

takové finanční operaci obrázek 17.  

  

 

 

 

 

 

V

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 ukázka podpisu příkazu k úhradě v České spořitelně 
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ČSOB internetovém bankovnictví se přihlásíme po zadání identifikačního 

čísla, PINu, nebo pomocí čipové karty. Pak musíme zadat autorizační kód, který 

byl odeslán na mobilní telefon, na provedení tohoto kroku máme časový limit 

deset minut, pokud se stane že mám něco důležitého na práci a nestihneme 

tento limit pak celé přihlášení opakujeme.  

V ČSOB při zadávání příkazů k úhradě máme možnost vybrat zda chceme 

pouze zobrazit informaci o přijetí transakce v bance, nebo si nechat tuto 

informaci doručit e-mailem, nebo SMS zprávou.  

Tuto informaci si můžeme nechat poslat na libovolnou e-mailovou adresu nebo 

telefonní číslo. Samozřejmě je každá transakce ověřována autorizačním kódem 

jedinečným ke každé operaci obrázek 18.  

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

Banka  nabízí zabezpečení účtu třemi způsoby - mobilním elektronickým 

klíčem SMS, osobním elektronickým klíčem, internetovým elektronickým klíčem. 

 Při využití SMS klíče nejprve zadáme klientské číslo a poté bude zaslán 

SMS kód na mobilní telefon abychom mohli dokončit autentizaci. Pokud 

používáme osobní elektronický klíč tak vložíme klientské číslo, zapneme osobní 

elektronický klíč (přístroj v podobě kalkulačky) do něj vložíme PIN a ten nám 

vygeneruje klíč, který můžeme zadat do systému. Můžeme se také do systému 

přihlašovat  internetovým elektrickým klíčem (certifikátem), kde zadáme cestu 

elektronického klíče obrázek 19 a klientské číslo.  

Obrázek 18 ukázka podpisu příkazu k úhradě v ČSOB 
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 Pro prvním přihlášení do internetového bankovnictví v mBank , je nutné 

zadat dočasné identifikační číslo klienta a dočasné heslo, které jsme získali při 

podpisu smlouvy, Systém nás pak vyzve na zadání svého nového hesla a 

obratem vám bude zasláno identifikační číslo, které budete se svým heslem 

zadávat pro přihlášení. Pak již budeme připraveni k pasivnímu užívaní účtu, 

pokud budeme provádět nějakou finanční transakci pak bude obratem na 

mobilní telefon.  

 Trochu zvláštní je služba šablona. Šablonu totiž chápu tak , že si ji připraví 

a poté ji používá, v této aplikaci se šablona chová jako příkaz k úhradě a 

obratem po uložení šablony obrázek 20 je nám zaslána autorizační SMS 

zpráva. Samozřejmě nemusíme tuto transakci provést a můžeme pokračovat 

v jiné činnosti. Pokud by se jednalo o trvalý příkaz tady by bylo zabezpečení na 

místě v případě šablony si myslím, že je autorizace zbytečná. 

Obrázek 19 ukázka založení cesty elektrického klíče v eBance 

Obrázek 20 autorizace šablony 
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3.2. Bezpečnostní doporu čení 

- nesdělovat osobní údaje hesla, PINy či kódy formou e-mailu, SMS 

zprávou. 

- svá heslo si pravidelně měnit.  

- nezadávat si hesla, která se dají snadno uhodnout (jméno domácího 

mazlíčka, datum narození, adresu apod.) 

- používejte antivirové programy, které pravidelně aktualizujte, aby byly co 

nejúčinnější. 

- neotvírejte e-mailové zprávy od neznámých adresátů, nebo zprávy 

s podezřelým názvem či obsahem. 

- nikdy  nereagujte na e-mail, který po Vás bude požadovat sdělení Vašich 

osobních údajů, hesla, PINu – upozorňují na to všechny  banky 

v bezpečnostních pravidlech, žádná banka nikdy  nebude po Vás takové 

informace vyžadovat. 

- V případě jakéhokoliv podezření na zneužití certifikátu nepokračujte 

v transakcích a kontaktujte banku. 
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3.3. Srovnání cen nejvíce používaných služeb 

 
Tabulka 2 Ceny nejvíce využívaných služeb internetového bankovnictví 
 
 

       

Založení účtu 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Zrušení účtu 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Měsíční 
poplatek 39,- 119,- 25,- 40,- 0,- /35,-* 0,- 

Příkaz k úhradě 4,- 0,- 2,- 3,- 2,90 0,- 

Příkaz k inkasu 4,- 0,- 0,- 6,- 2,90 0,- 

Expresní platbu 90,-** nelze nelze 100,-*** 25,- nelze 

Příchozí platba 5,- 0,- 5,- 6,-**** 0,- 0,- 

Zaslání 
autorizačního 

SMS kódu 
0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

 
*           poplatek 35,- pokud bude pohyb na účtu do 20 tis. měsíčně 
**          do 1200  
***    do 1030 bezplatně a do1200  poplatek 
****   první příchozí platba v měsíci je zdarma, další pak poplatek 6,- 
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4. Závěr 

Tabulka 3 závěrečné srovnání 
 

kritérium 

      

Služby 2 2 1 2 2 4 

Uživatelské 
prostředí 1 1 3 3 2 1 

Zabezpečení* 2 3 2 2 1 3 

Ceny 3 3 2 3 3 1 

Průměr 2 2,25 2 2,5 2 2,25 

 
Tato tabulka je hodnocena známkami od 1 do 5;   1 – známka nejlepší, 5 – známka nejhorší 
* hodnocení zabezpečení je známkováno jak z hlediska jednoduchosti používání, tak hlavně 

podle možnosti výběru zabezpečení podle výběru klienta  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo doporučit potencionální klientům banku 

pro ně nejvhodnější podle jejich požadavků. 

Z výše uvedené tabulky je vidět, že výsledy jsou si skoro rovnocenné a žádná 

banka nedostala nejlepší známku, což je samozřejmé, protože banky poskytují 

různé služby za různé poplatky. Tyto kritéria se nedají přesně porovnat, proto je 

hodnocení intuitivní. Závěrečné doporuční je tedy následující 

Pokud by klient využíval pouze základní operace jako je příkaz k úhradě, trvalý 

příkaz v české republice a v korunách pak bych mohla doporučit mBanku a to 

ze zcela prostého důvodu a to jsou finance. V mBance za příchozí,  odchozí 

platby nezaplatíme ani korunu navíc. Navíc uživatelské prostředí je zcela 

přehledné a jednoduché. Jak jsem již dříve zmínila tato banka je nováčkem a 

na spuštění ostatních produktů zatím pracuje. 

Pokud se však bude jednat o klienta náročnějšího, který bude chtít využívat i 

ostatní produkty např. sjednat si úvěr, pojistit, investovat …..pak se bude muset 
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v současné době obrátit na jednu z ostatních porovnávaných bank. Pak se 

bude pravděpodobně zajímat o ceny a zabezpečení a v tom případě mohu 

doporučit v pořadí Česká spořitelna, eBanka, ČSOB, Komerční banka a GE 

Money banka. GE Money banka se ocitla na místě posledním protože má 

nejvyšší poplatek za vedení účtu, je ovšem vhodné připomenout, že se však 

v bance neplatí za odchozí a příchozí platby, ty jsou zahrnuty do poplatku za 

vedení účtu. Podle počtu těchto plateb se mohou náklady snížit vzhledem 

k bankám ostatním.  

Co se týká zabezpečení tak nejvíce možností nabízí eBanka  - elektronický 

podpis, certifikát, kalkulátor. Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB nabízí 

zabezpečení elektronickým podpisem i certifikátem. V GE Money a v mBank 

není na výběr a klient využívá elektronický podpis formou SMS zprávy. Jelikož 

v zabezpečení je bezpečnější kalkulátor a certifikát je volba jasná. 

V celkovém hodnocení kde beru ohled i na uživatelské prostředí mohu 

doporučit z hodnocených bank eBanku a Komerční banku. 

   

Jelikož se informační technologie stále rychle rozvíjejí, dovoluji si tvrdit, že i 

internetové bankovnictví se bude stále zlepšovat a rozšiřovat. Postupem času 

bude možné přes internetové bankovnictví provádět více a více operací, 

sjednávat další a další produkty. Aplikace bank se budou v rámci kvality i šířky 

služeb vyrovnávat a jediným možným způsobem pro odlišení od konkurence, a 

získání nových zákazníků, bude pravděpodobně cenová politika banky. 
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