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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bank s bližším zaměřením na elektronické 

formy bankovnictví. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické 

části práce vymezuje pojem banka a její funkce, charakterizuje vybrané bankovní produkty, 

bankovní systém obecně a v České republice, vymezuje funkce centrální banky a stručně 

popisuje historický vývoj bankovnictví a peněz. Pozornost je věnována zejména možnostem 

elektronické komunikace mezi bankami a jejich klienty. Práce dále vymezuje pojem 

elektronické bankovnictví, představuje jednotlivé možnosti elektronického bankovnictví 

(konkrétně platební karty, telefonní bankovnictví, homebanking, internetové bankovnictví 

a mobilní bankovnictví), které stručně charakterizuje, popisuje jejich historii a přínos, který 

pro banky i klienty představují. Práce dále varuje před riziky s výše zmíněnými typy 

vzdáleného bankovnictví spojenými a nabízí možnosti, jak těmto rizikům čelit. V teoretické 

části je využívána především metoda popisu a analýzy. Praktická část práce se zabývá 

porovnáním možností elektronické komunikace (konkrétně internetového a mobilního 

bankovnictví) nabízených třemi předními bankami figurujícími na bankovním trhu v České 

republice – České spořitelny, Československé obchodní banky (ČSOB) a Fio banky. 

Internetbanking a smartbanking vybraných bank práce popisuje z hlediska jejich vzhledu, 

zabezpečení a nabízených funkcí. Stejná hlediska jsou uplatňována i při následném srovnávání 

daných internetových a mobilních bankovnictví. V praktické části je použita převážně metoda 

analýzy a komparace.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Banka, bankovní produkty, bankovní systém, elektronická komunikace, funkce bank, 

internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví 

  



ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the topic of banks with focus on electronic banking. The thesis 

has two part – theoretical and practical one. The theoretical part of this thesis characterizes the 

banking system in the Czech Republic, defines the term bank, characterizes its functions and 

selected banking products and also briefly describes the history of banks and money. Attention 

is being paid especially to the means of electronic communication between banks and their 

clients. The thesis then defines the term electronic banking, characterizes different means of 

electronic banking (cards, phone banking, homebanking, internetbanking and smartbanking), 

shortly describes their history, their advantages, the risks resulting from this type of 

communication and possible solutions for preventing these risks. In the theoretical part, I used 

mainly the descriptive method and the method of analysis. The practical part of this thesis 

compares the electronic means of communication (namely internetbanking and smartbanking) 

used by three prominent Czech banks – Česká spořitelna, Českoslovanská národní banka 

(ČSOB) and Fio banka. The internetbanking and smartbanking are being described and 

compared based on its appearance, safety measures and functions. In the practical part, I used 

primarily the method of analysis and comparation. 

 

KEYWORDS 

Bank, banking products, banking system, electronic communication, functions of banks, 

internet banking, mobile banking 

  



 

Úvod ........................................................................................................................................... 8 

1 Banky a bankovní systém ................................................................................................ 10 

1.1 Vymezení pojmu banka ............................................................................................. 10 

1.2 Základní funkce banky .............................................................................................. 11 

1.3 Historický vývoj bankovnictví .................................................................................. 11 

1.4 Bankovní systém ....................................................................................................... 14 

1.4.1 Bankovní systém v ČR....................................................................................... 14 

1.5 Centrální banka ......................................................................................................... 15 

1.5.1 Česká národní banka .......................................................................................... 15 

2 Bankovní produkty........................................................................................................... 15 

2.1 Strukturalizace bankovních produktů ....................................................................... 16 

3 Elektronické bankovnictví ............................................................................................... 19 

3.1 Vymezení pojmu ....................................................................................................... 19 

3.2 Druhy elektronického bankovnictví a jejich historický vývoj .................................. 19 

3.2.1 Platební karty ..................................................................................................... 20 

3.2.2 Telefonní bankovnictví ...................................................................................... 21 

3.2.3 Mobilní bankovnictví ......................................................................................... 22 

3.2.4 Homebanking ..................................................................................................... 22 

3.2.5 Internetové bankovnictví ................................................................................... 24 

4 Bezpečnostní rizika a zabezpečení elektronického bankovnictví .................................... 26 

4.1 Rizika a zabezpečení platebních karet ...................................................................... 26 

4.1.1 Skimming ........................................................................................................... 26 

4.2 Rizika a zabezpečení telefonního bankovnictví ........................................................ 27 

4.3 Rizika a zabezpečení homebankingu ........................................................................ 27 

4.4 Rizika a zabezpečení internetového bankovnictví .................................................... 27 

4.4.1 Phishing.............................................................................................................. 28 



4.4.2 Smishing ............................................................................................................ 29 

4.4.3 Pharming ............................................................................................................ 29 

5 Výhody a nevýhody elektronického bankovnictví .......................................................... 30 

6 Porovnání využívání elektronické komunikace ve vybraných bankách .......................... 32 

6.1 Česká spořitelna ........................................................................................................ 33 

6.1.1 Internetové bankovnictví České spořitelny ........................................................ 33 

6.1.1.1 George ............................................................................................................ 33 

6.1.1.2 BUSINESS 24 ................................................................................................ 38 

6.1.2 Mobilní bankovnictví České spořitelny ............................................................. 39 

6.1.2.1 George ............................................................................................................ 39 

6.1.2.2 George klíč ..................................................................................................... 40 

6.2 ČSOB ........................................................................................................................ 40 

6.2.1 Internetové bankovnictví ČSOB ........................................................................ 41 

6.2.1.1 Internetbanking ČSOB pro běžné klienty ...................................................... 41 

6.2.1.2 Internetbanking ČSOB pro firemní klienty .................................................... 44 

6.2.2 Mobilní bankovnictví ČSOB ............................................................................. 45 

6.2.2.1 ČSOB Smart ................................................................................................... 45 

6.2.2.2 ČSOB Smart klíč ............................................................................................ 47 

6.3 Fio banka ................................................................................................................... 47 

6.3.1 Internetové bankovnictví Fio banky .................................................................. 48 

6.3.2 Mobilní bankovnictví Fio banky ........................................................................ 52 

7 Srovnání internetového a mobilního bankovnictví České spořitelny, ČSOB a Fio banky

 54 

7.1 Srovnání internetového bankovnictví České spořitelny, ČSOB a Fio banky ........... 54 

7.2 Srovnání mobilního bankovnictví České spořitelny, ČSOB a Fio banky ................. 57 

Závěr ........................................................................................................................................ 59 

Seznam použitých zdrojů ......................................................................................................... 61 



8 

 

Úvod 

V posledních několika dekádách došlo v oblasti komunikace k významným změnám. 

Díky rapidnímu rozvoji informačních a komunikačních technologií, postupnému snižování 

jejich ceny a následnému rozšíření mezi běžné uživatele se v této době objevily nové možnosti 

mezilidského kontaktu, zejména co se týká kontaktu elektronického. Čím dál více služeb 

se začalo přesouvat z fyzického prostoru do prostoru virtuálního. A bankovnictví není 

výjimkou. Chtějí-li si bankovní instituce udržet klienty, musejí adekvátně reagovat na aktuální 

trendy a zůstat tak pro své stávající i potenciální klienty atraktivní. Proto je pro banky 

problematika elektronické komunikace naprosto zásadní.   

Jedním z nejvýznamnějších fenoménů dnešní doby je bezesporu internet. Počítač a chytrý 

mobilní telefon vlastní dnes již téměř každý a mít přístup k internetu je také naprostým 

standardem, není tedy divu, že tento fenomén velmi výrazně zasáhl i oblast bankovnictví. 

Potenciál internetového (a mobilního) bankovnictví tkví zejména v jeho snadné dostupnosti 

a pohodlnosti, která klientům dává možnost mít přehled o svých financích a provádět vybrané 

bankovní operace v jakoukoli denní dobu, téměř odkudkoliv (podmínkou je pouze přístup 

k internetu). Banky zase benefitují z možnosti efektivně nabízet jeho prostřednictvím 

své produkty a z poměrně nízké finanční nákladnosti této služby. Osobní kontakt mezi 

bankéřem a klientem se tak stává stále vzácnějším a vzácnějším. 

Cílem práce je představit fenomén elektronického bankovnictví, jeho historii, formy a rizika. 

Zvláštní pozornost je přitom věnována bankovnictví internetovému a mobilnímu, na která 

se zaměřuje praktická část práce. Jejím cílem je zanalyzovat internetové a mobilní 

bankovnictví vybraných bank, daná bankovnictví popsat z hlediska jejich vzhledu, funkcí 

a způsobu zabezpečení a poté provést na základě těchto hledisek srovnání a seznámit čtenáře 

s podobnostmi a odlišnostmi, které se zde vyskytují.   

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vymezení 

základních pojmů, stručné charakteristice bank a bankovního systému a historického vývoje 

bankovnictví. Dále jsou zde charakterizovány vybrané formy elektronické komunikace mezi 

bankou a klienty, jejich výhody a nevýhody, rizika, která se s nimi pojí a možnosti zabezpečení. 

Praktická část práce si klade za cíl porovnat internetové a mobilní bankovnictví třech 

vybraných bank (České spořitelny, ČSOB a Fio banky). Zřetel je kladen zejména na odlišnosti 
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v poskytovaných funkcích, ale prostor je věnován i způsobu zabezpečení a vizuální stránce 

webových stránek pro internetbanking a smartbankingových aplikací.  
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1 Banky a bankovní systém 

1.1 Vymezení pojmu banka 

Vymezení pojmu banka je možné provést ze dvou hledisek – z hlediska ekonomického 

a právního. Ekonomické vymezení bank vychází z jejich činnosti na trhu, kde banka je chápána 

jako „instituce, která obchoduje a provádí operace s penězi“1. Toto vymezení ovšem 

neexkluduje ostatní instituce, které také prování obchod s penězi, ale bankami nejsou. 

Zde přichází na řadu vymezení legislativní. (Revenda, 2011, s. 16) V rámci Evropské unie 

je oblast bankovnictví upravena ve Směrnici o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím 

výkonu (2006/48/ES), dle níž je banka vymezena jako „podnik, jehož činnost spočívá 

v příjímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování 

úvěrů na vlastní účet.“2 (Dvořák, 2005, s. 37) 

V České republice je „činnost obchodních bank jako zvláštních podnikatelských subjektů 

upravena zákonem o bankách.“3 Aby mohl jakýkoli subjekt v České republice podnikat jako 

banka a užívat toto označení, musí nejprve získat bankovní licenci. Tu uděluje Česká národní 

banka a zároveň stanovuje pravidla obezřetného podnikání, která jsou pro obchodní banky 

závazná. Účelem těchto pravidel je předcházet rizikovým obchodům. Dalším významným 

pravidlem, kterým jsou obchodní banky povinny se řídit, je povinnost dodržovat bankovní 

tajemství. V případě zjištění závad v jejich činnosti, může být bankám uložena pokuta 

a bankovní dohled může využít různých opatření k nápravě. (Sekerka, 2003, s. 31) 

Banky hrají na finančním trhu zásadní roli. Jsou prostředníky (neboli finančními 

zprostředkovateli) mezi věřiteli na jedné straně a dlužníky na straně druhé a v rámci procesu 

finančního zprostředkování provádějí přesun kapitálu od věřitelů k dlužníkům. Finanční 

zprostředkování se také jinak nazývá nepřímé financování. Kromě bank, které hrají roli 

jednoho z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů, provádějí finanční zprostředkování 

také například pojišťovny, různé fondy a úvěrová družstva. Banky se však nevěnují pouze 

nepřímému financování, ale taktéž financování přímému, a to například zajišťováním emise 

dluhopisů a akcií pro firmy, které tak získají kapitál od klientů, jimž banky naopak 

zprostředkovávají nákup těchto cenných papírů. (Dvořák, 2005, s. 26–27)  

 
1 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 16 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES zed ne 20. Března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových 

institucí a o jejím výkonu. 
3 SEKERKA, Bohuslav. Bankovnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, s. 31 
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Banky fungují na principu získávání peněžních vkladů od klientů za podmínky, že tyto peníze 

později klientům vyplatí. Takto získané vklady banky poté využívají k provádění obchodů, 

jako je již výše zmíněné obchodování s cennými papíry, ale také například k poskytování 

úvěrů. (Sekerka, 2003, s. 31) 

1.2  Základní funkce banky 

Banky hrají v tržní ekonomice významnou roli a plní mnoho různých ekonomických funkcí, 

které je možné rozdělit dle toho, zda se na banku díváme z národohospodářského nebo 

podnikohospodářského hlediska. Díváme-li se na banku národohospodářskou optikou, 

můžeme vymezit čtyři základní funkce. Těmi jsou emise bezhotovostních peněz, získávání 

volného kapitálu od věřitelů a jeho poskytování dlužníkům, zprostředkování platebního 

a zúčtovacího styku a zprostředkování peněžního investování. Podnikohospodářský aspekt 

bank spočívá v provádění bankovních obchodů, banky jsou vnímány jako podniky poskytující 

bankovní produkty. (Dvořák, 2005, 29–30) 

1.3  Historický vývoj bankovnictví 

Od svého vzniku banky sloužily jako zprostředkovatelé mezi věřiteli, kteří vytvářejí volný 

kapitál, a dlužníky, kteří naopak tento kapitál potřebují získat. Vznik a vývoj bankovnictví 

a bank jako institucí je neodmyslitelně spojen s vynálezem peněz a s tím spojeným přechodem 

z naturální směny na směnu peněžní. (Dvořák, 2005, s. 25) Podle některých zdrojů sahá historie 

kovových peněz až do 5. a 4. tisíciletí př. n. l., kdy se měly ve východní Asii začít používat 

první mince. Práce věnující se hospodářským dějinám však většinou uvádějí výskyt kovových 

peněz až v průběhu 3. tisíciletí před Kristem, a to v oblasti Mezopotámie a Egypta. Ani v této 

době však nebyly mince ještě zcela běžně užívány a převažovala spíše naturální směna. 

Za počátek bankovních operací je možné považovat směňování kovových peněz jednotlivých 

států, ke kterému docházelo již v Babylonii, jakožto významném centru obchodu, v 1. tisíciletí 

před Kristem. Aby bylo možno posoudit jejich hodnotu, bylo nutno mince zvážit a určit druh 

a ryzost kovu, ze kterého byly vyrobeny. Ze strany směnárníků v tomto období také docházelo 

k poskytování půjček za určitý poplatek místním obyvatelům. Tímto způsobem směnárníci 

řešili situaci, kdy o směnu dané měny nebyl zájem mezi zahraničními kupci, a vznikaly 

jim tak nadbytečné rezervy. 
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V období antiky docházelo k rozvoji peněžnictví a bankovnictví zejména v Řecku a Římě. 

V antickém Řecku vedlo zakládání spolků městských států ke sjednocení měny a objevovaly 

se zde poměrně rozvinuté formy platebního styku. Díky rozkvětu zahraničního obchodu 

vznikala ve Středomoří centra obchodování a směnárenské činnosti, kde docházelo k častému 

využití kovových peněz k provádění hotovostních transakcí. Obdobně tomu bylo 

v antickém Římě, kde byly tyto operace ještě rozšířenější. Zde se, společně s dálkovým 

obchodem, rozvíjela zároveň i určitá forma bezhotovostního platebního styku. Římští 

obchodníci prováděli v obchodních centrech Středomoří tento typ plateb z pověření svých 

obchodních partnerů, kteří jim poukazovali odpovídající protihodnotu v jejich domově, 

tedy Římě. 

Po rozpadu Říše římské roku 476 našeho letopočtu nastalo období relativní politické 

nestability, což mělo za následek úpadek mezinárodního obchodu, který trval až do 8.-9. století 

našeho letopočtu, období největšího rozkvětu Francké říše za vlády Karla Velikého. Karel 

Veliký v tomto období zavedl novou peněžní soustavu založenou na stříbře, jež bylo v té době 

v Evropě dostupnějším kovem než zlato a jež se lépe hodilo pro vyjádření hodnoty lokálních 

transakcí. Přestože právě snaha o rozvoj domácího obchodu byla důvodem k zavedení této 

peněžní soustavy, nadále převažovala naturální směna. 

V 11. a 12. století dochází k rozvoji obchodu v severní Itálii. Díky své přímořské poloze 

se stávají významnými centry obchodu zejména Benátky a Janov. Nezanedbatelný obchodní 

význam měla však také vnitrozemská města Milán a Florencie. Právě v těchto městech začala 

v polovině 13. století ražba nových zlatých mincí, z nichž nejvýznamnějším se stal zlatý florén 

(neboli fiorino) ražený ve Florencii. Zlatá měna se ukázala být z hlediska stability výhodnější 

než měna stříbrná a konkrétně zlatý florén se postupně stal univerzálně užívanou měnou, 

jež svým významem přesahovala měny ostatních měst. Tyto odlišné měny (například janovské 

genovino, milánské ambrogino či benátské dukáty) se při obchodě přepočítávaly právě 

na florén. Stejně tak florén sloužil k přepočtu vzájemných kurzů těchto měn. 

S rozvojem obchodu dochází v Itálii též ke vzniku jakýchsi obchodních společností, jež byly 

nejprve založeny striktně na příbuzenských vazbách mezi jejich členy, později se však mohly 

stát členy i rodinní přátelé nebo dokonce cizí lidé. Společně s rozvojem těchto společností došlo 

k rozvoji institutu „ručení“. Právě cizí lidé přispívali k tvorbě základního kapitálu těchto 

obchodních společností poskytnutím finančního vkladu za určitý úrok. Tito lidé neměli přímý 

podíl na zisku ale ani na ztrátách dané společnosti. U těchto vkladů převažoval pevný úrok, 
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většinou okolo 5 % p.a,, existovala zde však i možnost pohyblivého nebo smíšeného úroku. 

Pohyblivý úrok byl v případě úspěchu společnosti vyšší než úrok pevný, ovšem v případě jejího 

neúspěchu mohl naopak výrazně klesnout. Smíšený úrok byl potom jakýmsi kompromisem 

mezi úrokem pevným a pohyblivým. Dařilo-li se společnosti, smíšený úrok rostl, avšak 

pomaleji než úrok pohyblivý. Jeho výhoda oproti pohyblivému úroku však tkvěla v tom, 

že společnost zaručovala minimální výši úroku (nejčastěji 3 %), kterou musela platit i v případě 

svého obchodního neúspěchu. 

Koncem 16. století a v průběhu 17. století docházelo k rozvoji obchodu s cennými papíry. 

První burza vznikla v 16. století v Antverpách a obchodovalo se zde převážně se směnkami. 

Další významnou burzou byla burza v Amsterodamu, kde se poprvé vyskytly spekulace, 

převážně na rozdílnost cen zboží. Dále byly založeny burzy v Londýně, Lyonu či Nantes. 

Během 18. století klesá význam směnek a na burzách převládá obchod s akciemi obchodních 

společností a později též průmyslových podniků. 

V Anglii v té době dochází ke vzniku prvních úvěrových bank. Zlatníci zde nejprve za určitý 

poplatek přijímali do úschovy zlato či jiné klenoty a po předložení stvrzenky opět vydali určité 

kvantifikované množství zlata. Postupně však začali s tímto zlatem provádět úvěrové obchody 

a klientům, kteří zlato poskytli, vypláceli z těchto obchodů úrok. 

Na přelomu 17. a 18. století vznikají banky zejména ve významných evropských obchodních 

centrech, některé z nich vznikají za podpory státu, jiné získávají kapitál převážně prodejem 

akcií. V této době dochází k založení jedné z nejvýznamnějších bank světa, Bank of England 

(Anglické banky), která se později stala centrální bankou Velké Británie. 

Na konci 18. století dochází vlivem rozvoje průmyslu a obchodu také k růstu objemu 

obchodních transakcí, stoupají požadavky na výši úvěrů a rychlost platebního styku. Banky 

již v této době běžně spekulují se státními dluhopisy, diskontují směnky či emitují papírové 

bankovky. V Londýně je založen bankovní dům Baring a počátkem 19. století vzniká bankovní 

dům Rotschieldů. Během 19. století se také vyvíjela a rostla úloha centrálního bankovnictví. 

Během 20. století dochází k ustálení úlohy centrálních bank v bankovním systému – centrální 

banky získávají monopol na emisi bankovek a hrají důležitou roli vůči komerčním bankám 

a při realizaci státní měnové politiky. Zároveň se postupně formují mezinárodní bankovní 

systémy a vznikají nadnárodní finanční instituce. (Šenkýřová, 1999, s. 11–29)  
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1.4  Bankovní systém 

Bankovní systém je tvořen souhrnem všech bank působících v daném státě, vztahy mezi nimi 

a jejich vazbami k okolí. (Dvořák. 2005, s. 108) Bankovní systém státu zahrnuje také pobočky 

zahraničních bank a některé speciální instituce – např. stavební spořitelny. (Sekerka, 2003, 

s. 12) 

Typ a fungování bankovního systému úzce souvisí s ekonomickým systémem v zemi, a dále 

například s rozvinutostí finančního trhu, měnovou stabilitou či historickým vývojem 

bankovnictví na daném území. 

Bankovní systémy různých zemí můžeme z hlediska existence či neexistence centrální banky 

v daném systému rozdělit na dva typy. Prvním typem je bankovní systém jednostupňový. 

V tomto systému se nevyskytuje institucionálně oddělená centrální banka plnící 

své makroekonomické funkce. Je tvořen pouze univerzálními obchodními bankami, 

které vykonávají všechny bankovní obchody včetně emise bankovek. Tento systém existoval 

v historickém období před vznikem centrálních bank a moderního bankovnictví. Můžeme 

tak označit i systém, který fungoval v zemích s centrálně plánovanou ekonomikou. Ten byl 

specifický existencí státní monobanky, která plnila jak makroekonomické, 

tak i mikroekonomické funkce. V České republice fungoval tento systém do roku 1990 

a přechodu na tržní ekonomiku. Ve dvoustupňovém bankovním systému zůstávají 

mikroekonomické funkce doménou komerčních bank, zatímco makroekonomické funkce 

přebírá centrální banka, která zde hraje zásadní roli. V současnosti jsou všechny moderní 

bankovní systémy výhradně dvoustupňové, jednostupňový bankovní systém je již považován 

za překonaný historický způsob uspořádání. Bankovní systémy je dále možné dělit podle toho, 

zda je v nich oddělené komerční a investiční bankovnictví. Jsou-li tyto formy bankovnictví 

oddělené, jedná se o systém odděleného bankovnictví. V opačném případě jde o systém 

univerzální. (Dvořák, 2005, 108–111) 

1.4.1 Bankovní systém v ČR 

Bankovní systém České republiky je, stejně jako ve všech vyspělých ekonomikách, 

dvoustupňový. Existuje zde tedy určitá hierarchie, kde na vyšší úrovni stojí centrální banka, 

mající zároveň funkci emisní banky. Tou je v České republice Česká národní banka. Všechny 

ostatní banky, tedy banky komerční, stojí na nižší úrovni a jsou centrální bance podřízené. 
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(Sekerka, 2003, s. 12) Český bankovní systém funguje na principu univerzálního bankovnictví, 

nedochází tedy k oddělení sféry komerčního a investičního bankovnictví. Existují zde však 

ještě specializované druhy bank, jako například stavební spořitelny, hypoteční banky nebo také 

spořitelní a úvěrní družstva. (Dvořák, 2005, s. 120) 

1.5  Centrální banka 

Centrální (neboli emisní, ústřední či cedulová) banka hraje v bankovním systému významnou 

roli, která se v mnohém liší od role ostatních bank v tomto systému. Základní funkce centrální 

banky jsou emise hotovostních peněz, provádění měnové politiky a regulace bankovního 

systému. (Revenda, 2011, s. 26) Od obchodních bank se centrální banka odlišuje zejména svou 

makroekonomickou podstatou. Jejím primárním cílem není, jako v případě komerčních bank, 

maximalizace zisku či vlastního kapitálu, nýbrž péče o zdravý měnový vývoj, tedy udržení 

vnitřní i vnější měnové stability, přičemž vnitřní stabilita měny se projevuje na míře inflace 

a vnější stabilita měny je vyjádřena vývojem měnového kurzu dané měny k měnám 

zahraničním. V rámci Evropské unie jsou formulovány principy fungování centrálních bank, 

z nichž vychází i Česká národní banka. (Dvořák, 2005, s. 143–145) 

1.5.1  Česká národní banka 

Česká národní banka, která je centrální bankou České republiky, byla založena 1. ledna 1993 

po rozdělení Československé federace a následném zrušení Státní banky Československé. 

Její základní postavení a nezávislost je zakotvena v Ústavě a její funkce a postavení jsou 

zároveň upraveny zákonem o České národní bance. (Dvořák, 2005, s. 145) Česká národní 

banka plní standardní funkce centrální banky a, jak již bylo zmíněno výše, vychází 

ze základních principů fungování centrálních bank v rámci EU. Hlavními funkcemi ČNB jsou 

provádění měnové politiky, emise bankovek a mincí, správa devizových rezerv a regulace 

a dohled nad ostatními bankami. Česká národní banka také vystupuje v roli bankéře 

bankovního systému. (Revenda, 2011, s. 464) 

2 Bankovní produkty 

Banky poskytují svým klientům širokou nabídku různorodých služeb finanční povahy, které 

souhrnně nazýváme bankovní produkty. Všechny tyto služby spojuje několik společných 

znaků. Těmi jsou jejich nemateriální charakter, dualismus a vzájemná propojenost 

a podmíněnost. Nemateriální charakter bankovních produktů plyne z nemožnosti je skladovat, 
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patentovat a z jejich abstraktní podstaty čili neviditelnosti. Dualismus znamená, že každý 

bankovní produkt v sobě zahrnuje dvě stránky. Stránka hodnotová představuje jeho finanční 

objem a vyjadřujeme ji v peněžních jednotkách. Stránka věcná je potom „výsledkem působení 

personálních, technických a materiálních faktorů“4 a je vyjádřena počtem jednotlivých 

produktů, jedná se například o náklady na zpracování úvěrového případu. Vzájemně propojené 

a podmíněné jsou bankovní produkty z toho důvodu, že v některých případech není jeden 

bez druhého možný – to se týká například provádění bezhotovostního platebního styku, který 

by nemohl probíhat bez vedení běžných účtů.  (Dvořák, 2005, s. 252–253) 

2.1 Strukturalizace bankovních produktů 

Konkrétní služby poskytované bankami se od sebe však v některých aspektech liší a je možné 

je členit. A to dle různých hledisek. Klasické členění bankovních produktů vychází z toho, 

zda se jejich provádění odráží v bilanci dané banky. V bankovní bilanci se odrážejí dva typy 

obchodů. Tyto obchody se nazývají bankovní obchody aktivní a bankovní obchody pasivní. 

Pokud se daný obchod v bilanci banky neodráží, nazýváme jej jako bilančně neutrální neboli 

indiferentní. Bilancí aktiv a pasiv rozumíme účetní výkaz, který vyjadřuje, jaká je struktura 

majetku dané banky a z jakých zdrojů daná banka svůj majetek financuje. Majetek banky, 

který je označován jako aktiva, je vyjádřen na levé straně bilance a zdroje financování, 

které  značujeme jako pasiva, na pravé straně a spadají sem jak vlastní, tak i cizí zdroje 

neboli kapitál. Bilance aktiv a pasiv banky musí být, stejně jako u jiných podniků, vždy účetně 

vyrovnaná. To znamená, že celkový objem aktiv se musí rovnat celkovému objemu pasiv. 

Konkrétní položky spadající do kategorie aktiv a pasiv banky jsou v České republice vymezeny 

účetními přepisy, jež jsou v souladu s účetními předpisy Evropské unie.  (Šenkýřová a kol., 

2010, s. 96–97)  

Aktivní a pasivní bankovní operace se liší v tom, na jaké straně bilance banky se odrážejí. 

Operace aktivní se odrážejí na levé straně bilance, to znamená, že bance vzniká jejich 

prováděním nějaký zisk neboli aktiva. K provádění aktivních operací využívá banka svůj 

vlastní či svěřený kapitál. V těchto operacích vystupuje banka v pozici věřitele a vznikají jí tak 

určité pohledávky nebo vlastnická práva. Cílem provádění aktivních bankovních operací je 

dosáhnutí výnosu převyšujícího náklady spojené se získáváním či držbou peněžních 

prostředků, které banka následně uvádí do pohybu za účelem tento výnos získat. Mezi základní 

 
4 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. Vysokoškolská učebnice (Linde), s. 

252 
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aktivní bankovní operace patří poskytování úvěrů a investice do cenných papírů. Obě tyto 

služby se řadí mezi tzv. úvěrové bankovní produkty a tvoří nejvýznamnější součást aktiv 

banky.  

Pasivní bankovní operace se odrážejí naopak na pravé straně bilance banky, tedy v pasivech, 

a jejich cílem je získávání cizího kapitálu, zejména na úvěrové bázi. V těchto operacích banka 

figuruje v roli dlužníka a vznikají jí tak různé závazky. Typickým příkladem pasivních 

bankovních operací je přijímání klientských vkladů či vydávání bankovních dluhopisů nebo 

depozitních certifikátů. Tyto bankovní produkty jsou nazývány vkladové.  

Jak již bylo zmíněno výše, neutrální neboli indiferentní bankovní operace se od aktivních 

a pasivních operací svým charakterem odlišují, neboť jejich provádění nemá žádný vliv 

na bankovní bilanci. Banka zde tedy neplní funkci ani dlužníka ani věřitele, nýbrž funkci 

tzv. finančního zprostředkovatele a nevznikají jí žádné pohledávky ani závazky. Do této 

kategorie patří dále i operace, kterými mohou bance vznikat potenciální závazky či pohledávky 

v budoucnosti. Takovou operací je například vystavení bankovní záruky. Neutrální bankovní 

operace bývají převážně prováděny za určitý poplatek (na rozdíl od operací aktivních 

a pasivních, které bývají prováděny za úrok). Tyto poplatky bývají u některých produktů 

poměrně nízké a nepředstavují pro banku příliš zajímavý výnos. Poskytování těchto služeb je 

však pro banku výhodné pro udržení si či získání nových klientů, kteří danou službu chtějí 

využívat. Některé indiferentní produkty zároveň souvisejí s nabídkou jiných služeb, ze kterých 

již bance plyne vyšší výnos. Do této kategorie se řadí zejména platebně zúčtovací bankovní 

produkty, jimiž jsou hotovostní i bezhotovostní platební styk prováděný v rámci tuzemska 

nebo i do/ze zahraničí. Dalším příkladem neutrálních bankovních operací jsou směnárenské 

služby nebo také devizové operace. (Lochmannová, 2018, s. 54–73; Dvořák, 2005, s. 254–255; 

Šenkýřová, 2010, s. 96–100) 

Dalším, modernějším, hlediskem, podle nějž je možné bankovní produkty členit je hledisko 

jejich funkce, tedy jaký účel produkt plní pro klienta dané banky. Příklon k tomuto rozdělení 

reflektuje rostoucí zaměření bank na své klienty a jejich potřeby, na rozdíl od výše zmíněného 

rozdělení produktů dle bankovní bilance, které odráželo spíše pohled samotné banky. 

Podle účelu použití je možno bankovní produkty rozdělit do pěti skupin: finančně úvěrové 

produkty, depozitní (vkladové) produkty, platební produkty, produkty investičního 

bankovnictví a pokladní a směnárenské produkty. Jak již napovídá jejich název, finančně 

úvěrové produkty jsou takové produkty, které klientovi umožňují na úvěrovém principu získat 
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od banky finanční prostředky, například formou bankovního úvěru nebo bankovní záruky. 

Naopak depozitní (vkladové) produkty mohou klienti využít, chtějí-li si u banky dočasně uložit 

své volné finanční prostředky. Tato skupina produktů je tedy svým charakterem v podstatě 

protikladná finančně úvěrovým produktům. Třetí skupinu tvoří platební produkty. Mezi tyto 

produkty se řadí zejména provádění plateb nebo naopak inkas splatných pohledávek, ale také 

například zajištění proti platební neschopnosti či převod finančních prostředků do cizí měny. 

Produkty investičního bankovnictví představují pro klienty příležitost finančního investování, 

získávání zdrojů nebo zajištění prostřednictvím nástrojů peněžního a kapitálového trhu. Dále 

do této kategorie patří produkty nabízející úschovu a správu investičních nástrojů či poradenské 

služby banky v oblasti fúzí a akvizic atp. Posledním typem bankovních produktů jsou 

tzv. pokladní a směnárenské produkty. Sem jsou řazeny produkty jako je směna hotovosti 

z jedné měny do jiné nebo například výměna poškozených bankovek za nové. (Dvořák, 2005, 

s. 256–257) 
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3 Elektronické bankovnictví 

3.1 Vymezení pojmu 

Společně s rozvojem technologií se v průběhu 20. století rozvíjely i možnosti mezilidské 

komunikace a s nimi i možnosti komunikace mezi bankami a jejich klienty. V moderním 

vyspělém světě již není nutné využívat pro komunikaci s bankou osobního styku, většinu 

bankovních operací je možno provádět i vzdáleně a velká část klientů této možnosti využívá či 

ji dokonce preferuje. Pro různé bankovní operace jsou však přirozeně vhodné rozdílné způsoby 

komunikace a zároveň různí klienti si volí typ komunikace se svou bankou podle osobních 

preferencí. Rozvoj nového druhu komunikace tedy nutně neznamená zánik osobního kontaktu 

mezi bankou a klientem. Naopak, pro banky je výhodné nabízet klientům více možností styku, 

ze kterých si potom různé segmenty klientů volí způsob, který je pro ně nejvhodnější. (Přádka, 

2000, s. 3–5) 

Elektronické bankovnictví jako pojem je využíván zejména pro označení operací, které klient 

provádí vzdáleně, bez osobního setkání se zástupcem banky a pro jejichž vyřizování využívá 

nějakého technického zařízení. Pojem elektronické bankovnictví není možno pevně vymezit, 

neboť jeho obsah se neustále vyvíjí spolu s rozvojem technologií a jejich rostoucí cenovou 

dostupností. Zaměnitelně s pojmem elektronické bankovnictví se též někdy využívá termínů 

přímé nebo vzdálené bankovnictví. 

Elektronické bankovnictví se vyznačuje zejména tím, že 

• využívá elektronického komunikačního kanálu, 

• jednu stranu tvoří klient se svým technickým zařízením a druhou stranu banka, 

respektive její konkrétní pracovník či nějaký automatický systém, 

• využívá autorizačních mechanismů k jednoznačné identifikaci klienta a ověření, zda 

má právo danou operaci provádět. (Ceed.cz, [2002]) 

3.2 Druhy elektronického bankovnictví a jejich historický vývoj 

Přestože se to dnes zdá již téměř nepředstavitelné, ještě v relativně nedávné historii vyžadovala 

každá bankovní operace osobní návštěvu kamenné pobočky banky. Od té doby se mnohé 

změnilo a díky výraznému rozvoji technologií v posledních desetiletích jsou v současné době 

klienti schopni provádět významné množství bankovních operací sami na dálku, aniž by svou 

banku museli fyzicky navštívit.  
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3.2.1 Platební karty 

Za počátek vývoje vzdáleného bankovnictví lze považovat vznik debetních platebních karet. 

Zde je však třeba zmínit, že část odborné veřejnosti s jejich zahrnutím do oblasti elektronického 

bankovnictví plně nesouhlasí. Výhrady těchto odborníků se týkají zejména toho, že jediná 

možnost komunikace, kterou klientům debetní karty poskytují je pouze tak triviální operace, 

jakou je platba. Jinou formu komunikace než běžnou transakci, není platební karta ze své 

podstaty schopna klientům nabídnout. 

Historie platebních karet započala roku 1914, kdy telegrafní společnost Western Union 

Telegraph Company vydala věrnostní kartu, jež umožňovala stálým klientům společnosti 

telefonovat či zasílat telegramy na základě jejího předložení a podepsání účtu za využitou 

službu bez nutnosti okamžité úhrady. (Přádka, 2000, s. 11) Tato karta tedy v podstatě fungovala 

na principu poskytování krátkodobých úvěrů, kdy klientovi vždy na konci měsíce přišlo 

vyúčtování za využité služby. (Peníze.cz, 2007) Tento typ karet postupně začaly zavádět i další 

společnosti, stále je však bylo možno využívat pouze v dané obchodní síti. 

První univerzálněji využitelnou platební kartou na světě byla karta Diners Club International, 

jež byla vydaná roku 1950 v USA a kterou bylo možno využít k provedení platby u vybraných 

obchodníků z různých odvětví, kteří měli se společností Diners Club uzavřenou smlouvu. 

Již o rok později začali tuto kartu akceptovat taktéž někteří kanadští obchodníci, čímž se Diners 

Club Card stala zároveň první mezinárodně uznávanou platební kartou.  

V průběhu 50. let 20. století poté začali vydávat své platební karty jednotlivé americké banky. 

První z nich byla již v roce 1951 The Franklin National Bank v New Yorku. V té době však 

byly tyto karty pro banky zatím ještě prodělečné. To se změnilo v 60. letech se spuštěním 

programu Bank Americard banky Bank of America. Tento program byl v podstatě karetním 

sdružením několika jednotlivých amerických bank a postupem času se z něj vyvinula dnešní 

asociace VISA International. (Přádka, 2000, s. 11–12) Ve stejném časovém období docházelo 

také k zavádění bankomatů, z nichž první byl instalován v roku 1967 v Londýně britskou 

bankou Barclays Bank. (Aktuálně.cz, 2017) Na našem území došlo k rozvoji platebních karet 

až o několik desetiletí později než ve světě, a to až v druhé polovině 80. let. První platební karta 

na našem území byla vydána teprve roku 1988. Jednalo se o dispoziční kartu k tuzexovému 

účtu a vydána byla Živnostenskou bankou. O rok později začala vydávat Česká státní spořitelna 

karty k výběru z bankomatu. (Finance.cz, c2021) Historicky první bankomat u nás, 
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provozovaný právě Českou státní spořitelnou, se nacházel v Praze na Václavském náměstí. 

(Irozhlas.cz, 2019) 

3.2.2 Telefonní bankovnictví 

Dalším příkladem elektronického bankovnictví, který následoval po vynálezu platebních karet, 

je bankovnictví telefonní. Tato forma bankovnictví se začala vyvíjet nejprve ve Velké Británii 

a Spojených státech amerických a její počátky jsou datovány do 80. let minulého století. 

Zavedení tohoto komunikačního kanálu dalo klientům další možnosti komunikace s bankou, 

aniž by ji museli osobně navštívit. Nově tak bylo možno například vzdáleně zadávat bankovní 

operace, objednávat si služby banky či pracovat se svými účty. V počátcích telefonního 

bankovnictví byly ke kontaktování bankéře využívány pevné linky, v současné době již tato 

možnost telefonování ustoupila modernějším komunikačním technologiím a hovory s bankou 

jsou prováděny většinou pomocí mobilních telefonů. 

Přestože telefonní bankovnictví nabízí znatelně širší škálu služeb než pouhé platební karty, 

pro provádění složitějších operací, jako je například sjednání hypotéky, je stále nutná osobní 

schůzka se zaměstnancem banky na pobočce. Operace, které lze provádět pomocí telefonu, je 

možné rozdělit podle jejich charakteru na aktivní a pasivní. Mezi pasivní operace řadíme 

zejména sdělování informací, například ohledně zůstatku na účtu, pohybech na účtu, 

o produktech a službách banky a podobně. Poskytování aktivních operací po telefonu je pro 

banku již o něco náročnější než v případě operací pasivních. Podstatný problém, který banky 

musely při zavádění této služby vyřešit, představovala potřeba zajištění co možná největší 

bezpečnosti, neboť předmětem aktivních operací je hlavně provádění transakcí a rizika jejího 

zneužití jsou tedy vyšší než u operací pasivních. 

V době vzniku telefonního bankovnictví nebyly ještě k dispozici informační technologie, které 

by umožňovaly jeho plnou automatizaci a pro provedení každého úkonu bylo nutné mluvit 

přímo s živým telefonním bankéřem. V současné době však již banky upřednostňují využití 

automatického telefonního systému, jehož provoz je pro ně finančně výhodnější než vydávání 

nákladů na zaměstnávání telefonních bankéřů. Klient tento automatický systém na dálku 

ovládá pomocí tlačítek na svém telefonu, jejichž stlačením si může zvolit, o jakou konkrétní 

službu má zájem. Navzdory technickému pokroku většina bank stále nabízí obě výše zmíněné 

možnosti, nebo využívá jejich kombinace dle náročnosti dané operace. (Přádka, 2000, s. 39–

47) 
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3.2.3 Mobilní bankovnictví 

S nástupem mobilních telefonů došlo k dalšímu usnadnění vzdálené komunikace s bankou. 

Přínos této nové technologie a s ní nastupující nové formy bankovnictví spočívá zejména v její 

dostupnosti. Mobilní telefon může mít klient stále při sobě a má tak možnost komunikovat 

se svou bankou prakticky kdykoliv a odkudkoliv. 

V počátcích mobilního bankovnictví se jednalo zejména o využití mobilního telefonu pro 

klasické telefonní bankovnictví, ale objevily se i určité inovace, jako například možnost 

komunikace s bankou pomocí krátkých textových zpráv (SMS banking), jejichž pomocí klient 

může provádět jak pasivní bankovní operace (například se informovat o dění na svém účtu), 

tak i aktivní bankovní operace (například zadat příkaz k úhradě či založit termínovaný vklad). 

(Přádka, 2000, s. 49–50) 

Vlivem rozšíření chytrých telefonů a s nimi i nových možností elektronického bankovnictví 

však již SMS banking v současné době není příliš využíván. Banky, které jej dříve nabízely, 

od něho upouštějí a některé novější banky ho ani nikdy nezavedly. Na jeho místo nastupuje 

tzv. smartbanking, jehož popularita u klientů naopak postupem času roste. Pro využívání 

smartbankingu je potřeba vlastnit chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android 

umožňující přístup k internetu a na něm mít nainstalovanou příslušnou aplikaci vydanou 

klientovou bankou. (Finance.cz, c2021) V současné době banky po klientech standardně 

vyžadují nejen instalaci samotné aplikace sloužící pro ovládání smartbankingu, ale navíc ještě 

další aplikace, která slouží k provádění autorizace klienta. Tato druhá aplikace bývá často 

nazývána jako tzv. klíč a standardně vyžaduje po klientovi zadání číselného PIN kódu při 

provádění některých (zejména transakčních) úkonů v aplikaci smartbankingu nebo chce-li 

například uskutečnit internetovou platbu kartou. Další alternativou, kterou smartphony svým 

uživatelům nabízejí, je využití internetového bankovnictví za použití prohlížeče na svém 

chytrém telefonu. Tato možnost však není kvůli malé velikosti displeje mobilních telefonů 

příliš uživatelsky příjemná a nedosahuje pohodlnosti ovládání, jíž poskytují bankovní aplikace. 

(Měšec.cz, c1998–2021) 

3.2.4 Homebanking 

Dalším možným způsobem přímého bankovnictví je tzv. homebanking. Homebanking byl 

vyvinut v reakci na potřebu zejména firemních klientů bank provádět na denní bázi velké 
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množství operací, přičemž telefonní bankovnictví v tomto ohledu nedostačovalo do té míry, 

že by mnohdy bylo pro firmy jednodušší vyřešit vše potřebné osobně v bance. Banky tedy 

hledaly nové možnosti přímého bankovnictví, které by tento problém dokázaly eliminovat. 

Výsledkem byl právě homebanking, který se ukázal jako výrazný přínos v této oblasti.  

Za předchůdce homebankingu je možné považovat službu, kterou banky nabízely svým 

firemním klientům v době, než došlo k dostatečnému technologickému pokroku v oblasti 

přenosu dat prostřednictvím modemu a telefonní linky. Tato služba spočívala ve využití 

tzv. přenosných médií, kterými byly tehdy hojně využívané diskety. Klient na disketu nahrál 

data, která chtěl bance předat a disketu poté zanesl na pobočku. K tomuto účelu by bylo možné 

využít i jiné typy médií, jako například CD-ROM či médium ZIP, ale disketa byla pro tuto 

službu nejvíce vyhovující možností z důvodu své datové kapacity a univerzálnosti použití. 

Využití přenosných médií sice umožnilo přenos většího množství dat najednou a usnadnilo 

jejich následné nahrání do systému banky, avšak klient byl stále nucen banku osobně navštívit, 

aby tam danou disketu zanesl. Tento problém nakonec banky vyřešily právě zavedením 

vzdálené komunikace prostřednictvím homebankingu. (Přádka, 2000, s. 61–64; Máče, 2006, 

s. 158) 

Služba homebanking využívá ke komunikaci s bankou osobní počítač klienta, na který je však 

nejprve potřeba nainstalovat speciální bankovní software. Díky tomu je poté možné, většinou 

pomocí modemu a telefonní linky, přenášet data mezi osobním počítačem klientem a bankou, 

což pro klienta znamená výraznou úsporu času, neboť nemusí pobočku banky kvůli každému 

úkonu osobně navštěvovat. Ve světě se homebanking rozvinul v osmdesátých letech dvacátého 

století společně s rozvojem počítačů. V České republice došlo k jeho rozvoji až později, 

v devadesátých letech. (Přádka, 2000, s. 61) V této době se zároveň homebanking těšil své 

největší oblibě, která však brzy začala klesat a postupně byl nahrazen internetovým 

bankovnictvím. V současné době již zájem soukromých osob o homebanking zcela opadl a je 

využíván již téměř výhradně jen některými firemními klienty. 

S pomocí homebankingu je možné provádět téměř všechny bezhotovostní operace s běžným 

účtem, a dále klientům umožňuje vyhledávat v databázi banky informace týkající se například 

úrokových sazeb, služeb, které banka nabízí, kurzovních lístků apod. Podnikatelské subjekty, 

kterým zákon ukládá povinnost vést účetní evidenci, navíc mohou využít možnosti propojit 

homebanking s účetnictvím. Toto propojení jim poté umožňuje importovat data 

z homebankingu rovnou do účetního systému dané firmy nebo naopak přímo z účetního 
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systému zadávat platební příkazy apod. Zásadní nevýhodou homebankingu oproti 

modernějšímu internetovému bankovnictví je jeho vázanost na jeden konkrétní počítač 

a nutnost poměrně komplikované instalace bankovního softwaru. (Měšec.cz, c1998–2021) 

3.2.5 Internetové bankovnictví  

Internetové bankovnictví (někdy také nazýváno internetbanking či onlinebanking) je 

v současné době jednou z nejmodernějších, nejrychlejších, nejvíce využívaných a také 

provozně nejlevnějších podob elektronického bankovnictví vůbec. Jeho vznik byl podnícen 

prudkým rozvojem a rozšířením internetu, ke kterému docházelo v průběhu 90. let minulého 

století. Během této dekády se začal internet postupně komercializovat a počet jeho uživatelů 

výrazně vzrostl. Zároveň s rozvojem internetu jako takového se začaly banky zaobírat možností 

využití internetové sítě pro své potřeby v oblasti přímého bankovnictví a brzy byla opravdu 

klientům představena nová služba, kterou dnes známe pod pojmem internetbanking. (Jandová, 

2010, s. 36) V České republice jako první z bank představila internetové bankovnictví 

Expandia Banka (později přejmenována na eBanku) v roce 1998. V té době to byla naprosto 

přelomová inovace, přestože počet uživatelů této nové služby byl zpočátku poměrně nízký. 

Ostatní české banky se k zavedení internetbankingu odhodlaly až později, například velké 

banky jako Česká spořitelna, Komerční banka či ČSOB umožnily klientům využití 

internetového bankovnictví až na přelomu tisíciletí. Dnes je již internetové bankovnictví 

běžným produktem a nabízejí ho prakticky všechny banky u nás. (Ct24.ceskatelevize.cz, 2018) 

Internetbanking dává svým uživatelům možnost provádět vybrané bankovní operace téměř 

odkudkoliv na světě a v jakoukoliv denní dobu. Komunikace s bankou zde probíhá s využitím 

internetové sítě. Kromě přístupu k internetu dále klient potřebuje vlastnit a být schopen ovládat 

odpovídající technické vybavení a banka musí poskytovat speciální aplikaci pro internet 

banking určenou. Tato aplikace také musí být přizpůsobena tomu, aby ji mohly najednou 

využívat až desítky tisíc klientů dané banky. Oproti homebankingu již není potřeba instalace 

žádného speciálního softwaru, a internetbanking tak není omezen pouze na jeden konkrétní 

počítač, ale je možné se do něj přihlásit z jakéhokoliv počítače, chytrého telefonu či tabletu. 

Zpočátku vzbuzoval internet banking u klientů pochybnosti. Zejména existovaly obavy z jeho 

nízké bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto obavy byly však časem rozptýleny a dnes jsou transakce 

prováděné přes internet již běžnou součástí našeho života, přičemž jejich maximální 

bezpečnost je zajištěna víceúrovňovým zabezpečením. Přístup do aplikace internetového 

bankovnictví je zabezpečen na podobném principu jako přístup k homebankingu. 
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K identifikaci klienta je zde využíván číselný PIN kód nebo klientský certifikát. (Šenkýřová, 

2010, s. 108–109) 
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4 Bezpečnostní rizika a zabezpečení elektronického bankovnictví 

Přes veškeré snahy bank o co nejlepší zabezpečení elektronického bankovnictví jsou s touto 

formou komunikace spojena poměrně vysoká bezpečnostní rizika a možnosti zneužití, na něž 

je třeba brát zřetel. Neboť každá z forem přímého bankovnictví je svým charakterem 

specifická, jsou specifická i rizika z jeho jednotlivých forem plynoucí. Mezi nejvýznamnější 

hrozby, se kterými by měli klienti počítat, patří například skimming, phishing, smishing 

a pharming. 

4.1 Rizika a zabezpečení platebních karet 

4.1.1 Skimming 

Tzv. skimming je podvodné jednání, jehož účelem je krádež osobních údajů z platebních karet. 

K této krádeži dochází v průběhu běžné transakce, aniž by došlo k odcizení karty jako takové. 

Majitel platební karty tak vůbec nemusí tušit, že něco není v pořádku, dokud nedojde ke 

zneužití jeho odcizených údajů, typicky v podobě odčerpání finančních prostředků z jeho 

bankovního účtu. Podvod funguje na principu okopírování informací z magnetického proužku, 

který se nachází na rubu platební karty a jejich následném zkopírování na jinou falešnou 

platební kartu, kterou je poté možno používat k provádění transakcí. Ke skimmingu dochází 

nejčastěji při výběru hotovosti z bankomatu, do kterého bylo předtím podvodníky 

nainstalováno speciální nelegální skimmovací zařízení spolu s mikrokamerou sloužící pro 

sejmutí PIN kódu. Právě z tohoto důvodu je důležité při zadávání PIN kódu druhou rukou vždy 

zakrývat číselnou klávesnici bankomatu. Dále může ke skimmingu dojít i při běžné platbě 

kartou u nepoctivého obchodníka, který si také může pomocí skimmovacího zařízení 

okopírovat údaje z magnetického proužku karty. Toto riziko hrozí, pokud klient neprovede 

platbu v platebním terminálu sám, ale předá kartu přímo obchodníkovi, který platbu poté 

provede mimo dohled zákazníka. Děje se tak zejména v barech, restauracích, hotelech či na 

čerpacích stanicích. (Policie.cz, c2021) 

Banky se snaží skimmingu čelit zaváděním různých opatření a bezpečnostních prvků. 

Za zmínku stojí zejména dnes již poměrně rozšířená a běžně využívaná možnost bezkontaktní 

platby. Tento způsob platby probíhá za pomoci čipu, kterým jsou novější platební karty 

vybavené. Uživatel tak již nemusí kartu zasouvat do platebního terminálu, ale stačí ji 

k terminálu pouze přiložit. Tímto způsobem nemohou být osobní informace klienta 
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zkopírovány. V současné době také banky zavádějí možnost bezkontaktního výběru 

z bankomatu. Díky těmto opatřením by mohlo v budoucnosti dojít k úplné eliminaci 

skimmingu. (Bankovnipoplatky.cz, c2005–2021) 

4.2 Rizika a zabezpečení telefonního bankovnictví 

I pro telefonní bankovnictví, zejména pro provádění aktivních operací, je zcela zásadní zajistit 

maximální bezpečnost. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je využití elektronického klíče. 

Přestože je tato metoda velmi bezpečná, není bankami často využívána z důvodu své finanční 

náročnosti. Pro provádění pasivních operací většinou stačí ověření identity klienta na základě 

zadání jeho osobního čísla a číselného hesla neboli PIN kódu. Tento způsob ověření je však 

poměrně snadno zneužitelný, a není tedy vhodný pro operace transakční. Pro ty je v praxi 

využíván zejména dvouúrovňový systém ochrany, který po klientovi vyžaduje kromě osobního 

čísla a hesla ještě zadání jednorázového hesla. Sadu těchto jednorázových hesel klient obdrží 

při podpisu smlouvy v bance a každé z nich může použít pouze pro jednu aktivní operaci. 

K zajištění bezpečnosti také přispívá pravidelné měnění PIN kódu, které bývá po klientovi 

bankou po určitém časovém období vyžadováno. Dále je možno nastavit si limit pro peněžní 

převody prováděné po telefonu za určité časové období. Tento limit může stanovovat sama 

banka nebo může být nastaven na přání klienta. (Přádka, 2000, s. 39–47) 

4.3 Rizika a zabezpečení homebankingu 

Zabezpečení homebankingu je v rámci možností přímého bankovnictví na velmi vysoké 

úrovni. Některé zdroje dokonce uvádějí, že je homebanking vůbec nejbezpečnější formou 

elektronického bankovnictví na trhu. Chce-li se klient do aplikace homebankingu přihlásit, 

musí nejprve projít autorizací. Banky standardně využívají víceúrovňové ověření identity 

klienta. K tomuto účelu slouží identifikační číslo, heslo a autorizační certifikát. Dále 

homebanking využívá šifrování komunikace mezi bankou a klientem a poskytuje možnost 

zasílat bezpečně důvěrné e-maily přímo mezi servery banky, nikoliv přes internet. 

V neposlední řadě pomáhá k zajištění maximální bezpečnosti aplikace také automatické 

odhlášení klienta ze systému po určité době neaktivity. (Pánek, 2001, s. 65)  

4.4 Rizika a zabezpečení internetového bankovnictví 

Jak již bylo zmíněno, bezpečnost internetového bankovnictví vzbuzovala z počátku u klientů 

značné pochybnosti. Přenášení dat pomocí internetové sítě představovalo a stále představuje 
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určité riziko, proto se dnes banky snaží zajistit co možná nejvyšší bezpečnost a ochranu dat 

svých klientů pomocí víceúrovňového systému zabezpečení.  Přístup do aplikace internetového 

bankovnictví je zabezpečen na podobném principu jako homebanking. Nejprve je potřeba 

provést autorizaci klienta. K tomu je typicky využíván číselný PIN kód nebo klientský 

autorizační certifikát. Dalším důležitým prvkem zabezpečení je tzv. SSL protokol 

(Secure Socket Layer), který se v internetové komunikaci využívá pro zajištění bezpečnosti při 

komunikaci s různými servery. K bezpečnosti internetbankingu SSL protokol 

přispívá šifrováním přenášených dat a prováděním autentizace komunikujících stran, a tak 

zajišťuje bezpečný přenos hypertextových stránek a formulářů. Obdobně jako homebanking 

využívá i internetové bankovnictví také automatické odhlášení při delší době nečinnosti 

klienta. (Šenkýřová, 2010, s.108-109; Ssl-certifikaty.cz, c2008–2021) 

4.4.1 Phishing 

Phishing je typ útoku používaný internetovými podvodníky, se kterým je možno se setkat 

v elektronické komunikaci a jehož cílem je získat od svých obětí citlivé informace, jako jsou 

například hesla, čísla kreditních karet, přihlašovací údaje apod. K dosažení tohoto cíle 

využívají podvodníci techniku sociálního inženýrství, kdy se vydávají za nějakou konkrétní 

autoritu nebo instituci (například banku), ve kterou má klient důvěru. Klasickou formou 

phishingu jsou podvodné e-maily, které se snaží působit jako oficiální e-mailová zpráva od 

klientovi banky a žádají po něm číslo kreditní karty a CVV kód nebo přihlašovací údaje 

do internetového bankovnictví. Samotný e-mail buď přímo obsahuje formulář k zadání těchto 

údajů nebo svou oběť odkazuje na webovou stránku napodobující webovou stránku dané 

banky, kde poté žádá o vyplnění údajů. Pokud důvěřivý klient podvod včas neodhalí a tyto 

údaje poskytne, hrozí, že se stane terčem vydírání nebo že budou jeho citlivé informace dále 

prodány na černém trhu. Ze své podstaty potřebuje phishing ke svému fungování součinnost 

nic netuší oběti. Je tedy velmi důležité, aby byli klienti bank o této podvodné aktivitě dobře 

informováni a byli schopni podvodné e-maily rozeznat. Dříve budily phishingové zprávy 

nedůvěru díky špatné češtině nebo odlišné doméně, než kterou daná instituce ve skutečnosti 

využívá. V současnosti jsou však již některé phishingové zprávy od těch reálných téměř 

k nerozeznání. Skutečná bankovní instituce však o poskytnutí citlivých informací nikdy 

e-mailem nežádá. (Eset.cz, c1992–2021) 

Samotný pojem phishing vychází z anglického slova fishing neboli rybaření. Tento název je 

analogií na lov ryb, kdy rybáři stačí pouze nahodit návnadu a poté vyčkávat, až se nic netušící 
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oběť chytne. Touto návnadou může být při phishingu například email snažící se získat od 

klienta citlivé informace. Kromě původního pojmu phishing se můžeme setkat také s jeho 

českým ekvivalentem rhybaření. (Antimalware.cz, c2008–2021) 

4.4.2 Smishing 

Smishing je typ elektronického útoku velmi podobný phishingu. Hlavní odlišnost tkví v tom, 

že na rozdíl od phishingu nevyužívá k vylákání soukromých údajů e-maily, ale SMS zprávy. 

Obdobně jako podvodné e-maily obsahují i tyto zprávy většinou odkaz na webovou stránku. 

Pokud uživatel odkaz otevře, je po něm vyžadováno odeslání citlivých údajů nebo dokonce 

hrozí, že tím dá podvodníkům přístup ke svému telefonu. (Mallpay.cz, c2021) 

4.4.3 Pharming 

Pharming je forma kybernetického útoku, jehož cílem je obdobně jako u phishingu získání 

citlivých údajů klienta banky. Podvodníci dokážou přepsat IP adresu internetového 

bankovnictví a když se poté klient pokusí webové stránky svého internetového bankovnictví 

vyhledat, je automaticky přesměrován na podvodné stránky napodobující jeho internetbanking. 

(Mallpay.cz, c2022) Pokud klient ve snaze přihlásit se do internetového bankovnictví zadá na 

tyto podvodné stránky své přihlašovací údaje, jsou jeho citlivé údaje odcizeny a mohou být 

zneužity ke krádeži financí z jeho účtu. V některých případech je možné pharming rozpoznat 

podle toho, že adresní řádek internetového prohlížeče obsahuje odlišnou webovou adresu než 

obvykle nebo podle toho, že internetbanking vyžaduje zadání informací, které standardně 

nepožaduje. (Bezpecnyinternet.cz, n. d.) 
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5 Výhody a nevýhody elektronického bankovnictví 

Na jedné straně s sebou elektronické bankovnictví přináší mnohé výhody, na straně druhé 

představuje však i nepopiratelné nevýhody. Při pohledu do nedávné historie, kdy proběhl 

rapidní vývoj v této oblasti, který pravděpodobně ještě zdaleka není u konce, je však více než 

zřejmé, že v současné době výhody nad nevýhodami výrazně převažují. Tento závěr potvrzuje 

mimo jiné i fakt, že počet uživatelů některé z forem elektronického bankovnictví, v současné 

době zejména internetbankingu, se neustále zvyšuje a banky tento trend svým konáním cíleně 

podporují. 

Jedním z nejvýznamnějších benefitů elektronického způsobu komunikace je z pohledu klienta 

jeho snadná dostupnost a flexibilní povaha. Například telefonní či internetové bankovnictví 

může klient využít v jakoukoli denní dobu a téměř odkudkoli na světě. Není tak vázán na 

kamenné pobočky své banky a jejich otevírací dobu. Pro provedení většiny běžných operací 

klient dnes již pobočku vůbec nemusí navštívit a může ovládat své účty takříkajíc z pohodlí 

domova. To s sebou nese výraznou úsporu nejen času, ale i financí, které by klient vynaložil 

například na náklady spojené s dopravou, musel-li by do banky dojíždět. Další úsporu financí 

a motivaci k využívání internetbankingu představuje pro klienta absence některých poplatků, 

které by při provedení totožné operace na přepážce kamenné pobočky byl nucen uhradit. Tuto 

strategii banky využívají k přesvědčení klientů k co možná nejčastějšímu využívání 

elektronických forem komunikace, je-li to možné. Banky tento způsob komunikace 

upřednostňují před osobním stykem s klientem z důvodu finanční úspory, kterou to pro ně 

představuje na transakčních nákladech. Nevyžadují-li klienti osobní setkání s bankéřem pro 

převážnou část jimi prováděných bankovních operací, mohou si banky dovolit snížit počet 

svých zaměstnanců, což v praxi znamená, že značně ušetří na nákladech za pracovní sílu.  

Naopak nevýhodu pro banky představuje poměrně složitý a finančně nákladný proces zavádění 

patřičných systémů při prvotní implementaci elektronického bankovnictví a nutnost přesvědčit 

klienty ke změně svých zvyklostí a k využívání této nové služby. Pokud však banka tyto 

počáteční překážky úspěšně překoná, je již pro ni další provoz elektronického bankovnictví 

finančně výhodný. Další problém, který je třeba zmínit, představuje nutnost zajištění 

maximální bezpečnosti nabízených služeb. S různými formami elektronického bankovnictví se 

pojí poměrně vysoká rizika jejich zneužití. Banky musí klienta na dálku spolehlivě 

identifikovat, než mu umožní přístup k jeho účtům a také zajistit maximální bezpečnost 

následné komunikace a ochranu přenášených dat. V současné době je však již zabezpečení 

přímého bankovnictví na velmi vysoké úrovni a riziko zneužití tak nepředstavuje pro většinu 
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klientů překážku v jeho využívání. Překážku však pro některé klienty může představovat 

nutnost vlastnit určité technické vybavení a být schopen dané technologie ovládat. Například 

pro využívání internetbankingu potřebuje klient vlastnit počítač, tablet nebo alespoň chytrý 

telefon a musí se také nejprve naučit pracovat s příslušnou aplikací internetbankingu. (Ceed.cz, 

[2002]) 
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6 Porovnání využívání elektronické komunikace ve vybraných bankách 

V praktické části své bakalářské práce se budu věnovat srovnání elektronické formy 

bankovnictví ve vybraných bankách. Konkrétně budu porovnávat internetové bankovnictví 

a mobilní bankovnictví. Důvodem, proč byly k porovnání zvoleny tyto formy elektronického 

bankovnictví je skutečnost, že se v současné době řadí mezi nejrozšířenější a klienty 

nejvyužívanější formy kontaktu mezi nimi a bankou. Zároveň se tato oblast bankovnictví 

neustále dynamicky vyvíjí a bankovní instituce se snaží o zaujmutí svých stávajících 

i potenciálních klientů mimo jiné právě prostřednictvím stále nových inovací v této oblasti. 

Atraktivita internetového a mobilního bankovnictví (například jeho dostupnost, nabízené 

funkce, snadná ovladatelnost, ale třeba i příjemný vzhled) tak může pro klienta při výběru 

banky hrát důležitou roli. 

K rozboru jsem si zvolila internetové a mobilní bankovnictví tří různých obchodních bank 

figurujících na českém trhu. Konkrétně se jedná o společnosti Česká spořitelna, a.s., ČSOB 

(Československá obchodní banka, a.s.) a Fio banka, a.s. První dva zmíněné bankovní domy 

byly zvoleny zejména z důvodu jejich dlouholeté tradice fungování na našem území. Jedná se 

o tradiční banky, které za dobu svého fungování prošly mnoha rozličnými transformacemi 

a musely se přizpůsobit vývoji a mnohým změnám nejen v oblasti bankovnictví. Naopak Fio 

banka, založena až o mnoho desetiletí později, je bankou relativně novou. Tato instituce 

vznikla v době, kdy již byly komunikační a informační technologie na dobré úrovni a jejich 

využití v bankovnictví bylo standardem. Pozice Fio banky vzhledem k elektronickým formám 

bankovnictví byla tedy od počátku od předchozích dvou bank v tomto směru odlišná. Z tohoto 

důvodu považuji srovnání právě těchto tří obchodních bank za příhodné. Všechny vybrané 

instituce se řadí k oblíbeným a hojně využívaným bankám v ČR. Dle serveru Peníze.cz patří 

co do počtu klientů všechny tři do první pětice největších bank v Česku vůbec. 

Při porovnávání internetového a mobilního bankovnictví výše zmíněných bank bude kladen 

zřetel zejména na jejich vzhled, zabezpečení a na funkce, které klientům nabízejí. Cílem je 

zjistit, jak se od sebe elektronické a mobilní bankovnictví různých bank odlišuje a jak velké 

odlišnosti se mezi nimi vyskytují. 
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6.1 Česká spořitelna 

Česká spořitelna je jednou z nejdéle působících bank na našem území. Za prvního předchůdce 

České spořitelny lze považovat Spořitelnu českou, která zahájila činnost již roku 1825. Za dobu 

své existence prošla Česká spořitelna řadou změn týkajících se například názvu ale také 

způsobu organizace. Během komunistického režimu byla spořitelna zestátněna a roku 1992 

zaujala formu akciové společnosti s názvem Česká spořitelna, a.s., který je užíván dosud. 

V současné době (od roku 2000) je Česká spořitelna součástí rakouské středoevropské Skupiny 

Erste. (Klimešová, 2013, s. 13–15) Se 4,5 miliony klientů představuje Česká spořitelna jednu 

z největších a nejvýznamnějších bank na tuzemském trhu. Jejími klienty jsou fyzické 

i právnické osoby. Kromě služeb jednotlivcům nabízí dále služby pro malé, střední i velké 

podniky, ale také pro obce a města. Aktuálně nabízí Česká spořitelna svým klientům 

419 kamenných poboček a 1794 bankomatů a transakčních terminálů. Možnosti internetového 

bankovnictví využívá 1,8 milionu klientů z celkového počtu 4,5 milionu.5 (Csas.cz, c2022) 

6.1.1 Internetové bankovnictví České spořitelny 

V současné době nabízí Česká spořitelna dvě možnosti internetového bankovnictví, z nichž 

každá se hodí pro jiný typ klienta – těmito variantami jsou platformy George a BUSINESS 24. 

V minulosti existovaly ještě služby SERVIS 24 Internetbanking a SERVIS 24 Mobilní banka, 

které byly předchůdcem dnešní služby George. Obě tyto služby však ke dni 1. 5. 2021 v rámci 

modernizace nabízených služeb ukončily své fungování a klienti, kteří chtěli služeb 

internetového či mobilního bankovnictví nadále využívat byli nuceni přejít na novou platformu 

George. V této bakalářské práci se budu věnovat zejména elektronickému bankovnictví 

George. Internetovým bankovnictvím BUSINESS 24, určeným pro velké firmy, se budu 

zabývat pouze okrajově. (Csas.cz, c2022) 

6.1.1.1 George 

Elektronické bankovnictví George nabízí možnost využití internetové formy bankovnictví jak 

prostřednictvím osobního počítače, tak také aplikaci George pro mobilní telefony, jíž je možno 

stáhnout zdarma z mobilního obchodu Google Play (pro uživatele mobilních telefonů 

s operačním systémem Android) nebo App Store (pro uživatele mobilních telefonů 

 
5 Uvedená data jsou platná k 30. 9. 2021 
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s operačním systémem iOS) a která slouží pro mobilní bankovnictví. Služba George je určena 

pro fyzické osoby, ale také pro malé firmy a podnikatele. 

Jako hlavní přednosti služby George Česká spořitelna na svých webových stránkách uvádí 

zejména rychlou obsluhu účtů, vysokou úroveň zabezpečení přihlašování do bankovnictví 

a potvrzování zasílaných plateb, snadnou obsluhu s možností obsluhovat všechny své produkty 

na jednom místě, praktické vyhledávání prostřednictvím fulltextového vyhledávače a možnost 

importovat platební příkazy ze svého účetního programu, která představuje přínos zejména pro 

firmy a podnikatele. 

Prvním krokem pro přístup k internetovému bankovnictví George je přihlášení pomocí 

klientského čísla nebo uživatelského jména, které si klient již dříve zvolil při podpisu smlouvy 

v bance. K ověření klienta poté slouží mobilní aplikace George klíč. George klíč je propojen 

s internetovým bankovnictvím a při pokusu o přihlášení se klientovi v aplikaci zobrazí 

obrazovka, kam je třeba zadat šestimístný PIN kód pro ověření identity. Po zadání správného 

kódu je klient díky propojení aplikace s bankovnictvím automaticky přihlášen. Přihlášení je 

možné i v případě, že klient nemá na mobilním telefonu, který k ověření využívá, přístup 

k internetu. V takovém případě se uživatel musí přihlásit do aplikace George klíč pomocí 

zadání PIN kódu a poté se mu v aplikaci zobrazí jednorázový šestimístný kód, který je třeba 

ručně opsat do kolonky „Přihlašovací kód“ na stránce přihlášení do George. Tímto způsobem 

se Česká spořitelna snaží zajistit co možná nejvyšší úroveň ochrany v oblasti autorizace klienta. 

Po vizuální stránce působí internetové bankovnictví České spořitelny příjemným dojmem. 

Nejspíše díky tomu, že je bankovnictví George poměrně novou službou, je její design moderní 

a dobře zpracovaný. Klient má navíc možnost upravit si vzhled internetbankingu dle svého 

vkusu volbou jednoho z nabízených motivů. Po úspěšném ověření klienta a přihlášení do 

bankovnictví se uživateli zobrazí úvodní stránka, která představuje přehled informací o všech 

jeho produktech u České spořitelny. V tomto přehledu jsou zobrazeny základní informace 

o produktech klienta (například jeho účtech, úvěrech, platebních kartách ale také doplňkových 

službách jako jsou například různá pojištění). Dále se zde nachází přehled posledních transakcí 

klienta na jeho běžném účtu a bilance účtu za aktuální měsíc. Všechny tyto informace jsou 

přehledně odděleny pomocí barev a ohraničení do samostatných obdélníků (viz obrázek 2). 

Toto rozdělení má navíc klient možnost si přizpůsobit podle svých potřeb jednoduchým 

přetažením jednotlivých částí přehledu na libovolné místo na stránce, což přispívá k maximální 

přehlednosti zobrazovaných údajů. Jedním klikem myši má pak klient možnost získat o dané 
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oblasti více informací, například zobrazit si historii všech plateb nebo získat bližší informace 

o využívaných produktech. Internetové bankovnictví samozřejmě umožňuje provádění plateb, 

zadávání trvalých plateb, příkazů k inkasu, souhlasů s inkasem či SIPEM, ale také nastavení 

platební karty, jako je změna PIN kódu, zablokování karty, požádání o náhradní kartu 

a nastavení trvalých a dočasných limitů na kartě. Trvalé limity je možno nastavit zvlášť pro 

platby u obchodníků, výběry hotovosti z bankomatů a pro internetové platby. Stejně je tomu 

i u dočasných plateb, kde je navíc možnost nastavit dobu, po kterou bude daný limit platit. 

Po uplynutí tohoto období se limit automaticky vrátí na trvalou hodnotu. 

V horní části úvodní stránky se nachází barevně oddělená lišta, kde se klientovi zobrazují 

aktuální upozornění a připomínky od banky, které uživateli sdělují důležité informace, 

například zda je momentálně potřeba podepsat nějaký dokument či zda má klient 

v internetovém bankovnictví nějakou nedokončenou operaci (např. rozepsanou platbu apod.), 

kterou je třeba dokončit. Pod touto lištou můžeme najít již výše zmíněný řádek fulltextového 

vyhledávání, který uživateli usnadňuje vyhledávání v bankovnictví. 

Kladným aspektem George je také to, že obsahuje „průvodce“, v němž je krok za krokem 

uveden návod, jak internetové bankovnictví ovládat, což je přínosné zejména pro nové klienty 

či klienty, kteří nejsou příliš technicky zdatní. Pokud by uživateli přesto nebylo cokoli jasné 

a potřeboval další asistenci, nachází se přímo v aplikaci kontakt na telefonní infolinku nebo je 

možné využít písemný chat, který je součástí stránky. Klient má také možnost napsat přímo 

v internetovém bankovnictví zprávu svému bankéři nebo si sjednat schůzku na pobočce. Další 

zajímavý aspekt internetového bankovnictví České spořitelny je k nalezení pod záložkou 

„Rozšíření“ a je jím služba s názvem „Správa financí“. Tato služba pomáhá klientovi udržet si 

přehled o svých výdajích pomocí rozdělení odchozích plateb do kategorií podle toho, za co 

byly peníze vydány – těmito kategoriemi jsou například Potraviny a stravování; Bydlení 

a energie; Oblečení, obuv a doplňky; Doprava; Dovolená a další. Platby jsou do příslušných 

kategorií třízeny automaticky. Zbylé platby, které se internetovému bankovnictví nepodaří 

zařadit zůstávají  

v kategorii Nezatříděné výdaje a klient má možnost je roztřídit manuálně. Rovněž je možno 

přesouvat platby mezi jednotlivými kategoriemi, do kterých byly automaticky zařazeny, patří-

li ve skutečnosti do kategorie jiné. V internetovém bankovnictví se také klientovi zobrazuje 

barevný prstencový graf vyjadřující procentuální podíl jednotlivých kategorií na jeho výdajích 

za vybrané časové období. Další záložkou hodnou zmínky je záložka „Obchod“, kde se klient 
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může seznámit s nabídkou produktů České spořitelny. Některé z poskytovaných produktů 

dokonce nabízejí možnost sjednání online přímo v internetovém bankovnictví bez nutnosti 

navštívit osobně pobočku banky. To se týká například sjednání Standard účtu, vybraných 

půjček nebo zřízení kreditní karty. U jiných produktů, například hypoték, banka sice nabízí 

vyplnění žádosti online, podpis smlouvy je však již nutné provést osobně. Banka však své 

produkty nenabízí pouze pod záložkou obchod, ale také přímo na úvodní obrazovce, kde svým 

klientům automaticky zobrazuje jejich úvěrové možnosti s možností sjednat si ihned online 

různé typy půjček. Dalším důležitým prvkem každého elektronického bankovnictví je 

odhlášení z této platformy. Z George se klient může kdykoliv odhlásit manuálně nebo systém 

provede odhlášení automaticky po pěti minutách nečinnosti. Tento prvek je zásadní pro 

zachování co nejvyšší úrovně zabezpečení. (Csas.cz, c2022) 

  

Obrázek 1 - přihlášení do internetového bankovnictví George (demo verze) 

Zdroj: Přihlášení | Česká spořitelna. Oficiální web | Česká spořitelna [online]. [cit. 2022-02-17]. Dostupné z: 

https://bezpecnost.csas.cz/login/?client_id=georgeclient_cz 
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Zdroj: George. Oficiální web | Česká spořitelna [online]. [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: 

https://george.csas.cz/index.html?country=CZ&at=c#overview 

Obrázek 2 - Úvodní stránka internetového bankovnictví George (demo verze) 
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6.1.1.2 BUSINESS 24 

Služba BUSINESS 24 od České spořitelny nabízí internetové bankovnictví uzpůsobené pro 

potřeby středních a velkých firem. Získání služby BUSINESS 24 již není tak jednoduché jako 

tomu bylo u výše zmíněného internetového bankovnictví George. Chce-li klient ve svém 

bankovnictví provádět aktivní operace, je třeba před prvním přihlášením provést ještě několik 

dalších kroků. Těmi jsou instalace tzv. balíčku do PC, který lze stáhnout přímo ze stránek 

České spořitelny a následné odeslání elektronické žádosti o certifikát, který je pro přístup 

k bankovnictví vyžadován. Tyto dva kroky však dle informací zveřejněných Českou 

spořitelnou zaberou klientovi pouhou půlhodinu. Po získání certifikátu se již klient může do 

svého bankovnictví přihlásit a plně jej využívat. 

Mezi výhody internetového bankovnictví BUSINESS 24 patří mimo jiné možnost importovat 

jakýkoli typ příkazu k úhradě z více účtů současně, nastavit uživatelská práva disponentů, 

předávat pohledávky k zástavě, nakupovat či prodávat cizí měny, dále také možnost propojení 

bankovního účtu s účetnictvím a v neposlední řadě též možnost provádět dokumentární 

obchody a bankovní záruky. (Csas.cz, c2022) 

Obrázek 3 – Úvodní stránka internetového bankovnictví BUSINESS24 (demo verze) 

Zdroj: Select client | BUSINESS 24. Oficiální web | Česká spořitelna [online]. c2022 [cit. 2022-02-23]. Dostupné z: 

https://www.business24.cz/demo-b24/ib/product/info/context_contract_set?execution=e9s1 
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6.1.2 Mobilní bankovnictví České spořitelny 

6.1.2.1 George 

Dle údajů na webových stránkách České spořitelny využívá mobilní aplikaci George již více 

než 900 tisíc klientů. Tato služba dává klientům možnost mít přístup ke svým financím téměř 

kdykoliv a odkudkoliv. Podmínkou je být uživatelem chytrého telefonu a mít přístup 

k internetu. Po stažení aplikace George do mobilního telefonu je, obdobně jako u internetového 

bankovnictví, třeba provést první přihlášení pomocí klientského čísla či uživatelského jména 

a čtyřmístného PIN kódu. Při dalších přihlášeních stačí zadat už pouze PIN kód. Uživatelé také 

mohou využít dalších možností ověření identity, jimiž jsou otisk prstu či nakreslení gesta na 

obrazovce svého chytrého telefonu. 

V současné době již nabízí mobilní aplikace většinu funkcí nabízených internetovým 

bankovnictvím. Po přihlášení do mobilní aplikace George se, stejně jako v internetovém 

bankovnictví George, zobrazí úvodní přehled. Tento přehled však neobsahuje veškeré 

informace nabízené internetovou variantou George, ale pouze přehled klientových produktů.  

Chybí zde například přehled posledních plateb a aktuální bilance na účtu. Po vybrání 

příslušného účtu získá uživatel informace o veškerých transakcích, které na daném účtu 

proběhly a ty jsou, stejně jako v internetovém bankovnictví, třízeny do příslušných kategorií. 

I zde najdeme přehled, kolik financí bylo za jednotlivé kategorie vydáno ve vybraném časovém 

období. Aplikace nabízí i možnost fulltextového vyhledávání proběhlých transakcí, na rozdíl 

od internetové verze zde však není možné vyhledávat najednou platby proběhlé na všech 

účtech, ale je nutné vyhledávat na každém účtu samostatně. Platby lze přímo v aplikaci také 

provádět, včetně založení trvalých plateb nebo inkasa či SIPO. Mobilní aplikace nabízí také 

záložku obchod, kde je možné sjednat si nový produkt banky a záložku kontakty, která nabízí 

možnost se s bankou spojit (telefonicky či e-mailem), sjednat si schůzku na pobočce a nad to 

navíc možnost vyhledat pobočky a bankomaty v okolí dle GPS. V mobilním bankovnictví je 

dále možné získat informace o své platební kartě, zablokovat kartu, zažádat o kartu náhradní 

a nastavit limity na kartě, avšak chybí zde možnost nastavení dočasného limitu. Oproti tomu 

obsahuje mobilní aplikace navíc možnost přidat platební kartu do služby Google Pay či Apple 

Pay nebo ji z této služby odebrat. Google Pay a Apple Pay jsou mobilní aplikace, které slouží 

k provádění plateb u obchodníků přiložením mobilního telefonu vybaveného technologií NFC 

(Near field communication) k platebnímu terminálu. Výhodou mobilní aplikace George je 

jednoznačně slevový program Moneyback, který umožňuje uživateli aplikace získat slevy na 
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produkty vybraných obchodníků. Tento program je třeba nejprve přímo v aplikaci aktivovat, 

zvolit si obchodníky u nichž má klient zájem slevy čerpat a poté u daných obchodníků provádět 

transakce platební kartou. Jak již napovídá název služby, klient za nákup u obchodníka zaplatí 

plnou cenu, ale peníze za slevu jsou mu poté vráceny zpět na účet. (Csas.cz, c2022) 

6.1.2.2 George klíč 

George klíč je název mobilní aplikace sloužící k zajištění bezpečného přihlašování do 

internetového bankovnictví a odesílání plateb. Nahrazuje tak dřívější praxi ověřování plateb 

pomocí zaslání klientovi SMS zprávy s kódem, který je poté třeba přepsat do formuláře pro 

přihlášení. V současné době umožňuje Česká spořitelna obě varianty, tedy potvrzování pomocí 

aplikace i pomocí kódu ze SMS zprávy. V případě, že klient využívá druhé možnosti, může 

být bankou příležitostně vyzván k zadání ePINu pro potvrzení platby. Jedná se o pětimístný 

kód, který klient může získat ve svém internetovém bankovnictví nebo v bankomatu České 

spořitelny. Rozhodne-li se klient pro provádění autorizace pomocí aplikace George klíč, může 

si zvolit, zda bude platby potvrzovat zadáním šestimístného PIN kódu, otisku prstu, 

či rozpoznáním obličeje, umožňuje-li tuto funkci jeho chytrý telefon. (Csas.cz, c2022) 

6.2 ČSOB 

ČSOB je zkratka běžně využívaná pro označení Československé obchodní banky, a.s. ČSOB 

byla založena v Československu roku 1964, tedy v době, kdy na našem území existoval 

tzv. monobankovní systém Státní banky československé, jehož byla v době svého vzniku 

součástí. Původní oblast působení této banky byl zahraniční obchod a volnoměnové operace. 

Po privatizaci roku 1999 se majoritním vlastníkem ČSOB stala belgická společnost KBC Bank. 

O rok později se součástí ČSOB stala Investiční a poštovní banka. V současnosti působí tato 

společnost pod obchodními značkami ČSOB a Poštovní spořitelna. Banka se zaměřuje na 

široké portfolio klientů – od fyzických osob přes malé a střední podniky až po velké podniky 

a instituce. Stejně tak je široká i nabídka služeb ČSOB, která svým klientům nabízí nejen 

standardní bankovní služby, ale také například pojistné produkty, penzijní fondy, leasingy 

či služby spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích. V současné době má ČSOB 

4,2 milionu klientů, kteří mají k dispozici 212 poboček ČSOB, cca 2 500 obchodních míst 

České pošty (Poštovní spořitelna) a 1025 bankomatů. (Csob.cz, c2022) 

  



41 

 

6.2.1 Internetové bankovnictví ČSOB 

ČSOB, stejně jako Česká spořitelna, nabízí dvě různé varianty internetového bankovnictví, 

z nichž každé se hodí pro jiný typ klienta. V této práci se budu blíže zabývat internetovým 

bankovnictvím pro běžné klienty. Druhou alternativou internetového bankovnictví ČSOB, 

kterou zde jen krátce popíši, je internetové bankovnictví pro firemní klienty – ČSOB CEB, 

případně jeho varianta ČSOB CEB Plus. (Csob.cz, c2022) 

6.2.1.1 Internetbanking ČSOB pro běžné klienty 

Internetbanking ČSOB pro běžné klienty nabízí svým uživatelům všechny výhody, které 

z internetové formy bankovnictví standardně plynou. Na svých webových stránkách banka 

vyzdvihuje zejména rychlost a pohodlnost vyřizování bankovních operací z klientova počítače, 

možnost mít neustále přehled o svých produktech a také možnost změnit si online vybrané 

aspekty svých produktů či sjednat si produkt nový. Na téže webové stránce ČSOB také 

poskytuje podrobný návod, jakým způsobem si klienti mohou internetbanking zřídit. To je 

možné provést online, telefonicky či osobně na pobočce. 

ČSOB, stejně jako ostatní banky, usiluje o zajištění co možná nejvyšší bezpečnosti přihlašování 

a provádění operací v internetovém bankovnictví. To reflektuje i v současnosti aktuální verze 

internetbankingu a smartbankingu ČSOB, která vyžaduje přihlášení pomocí tzv. ČSOB 

Identity. Bankovní identita ČSOB zajišťuje ověření totožnosti klienta při přihlašování do 

elektronického bankovnictví ČSOB, při potvrzování prováděných operací ale i při přihlašování 

se na online portály státních institucí a vybraných společností či podpisu smlouvy v online 

prostředí. V praxi probíhá přihlášení pomocí ČSOB Identity klasicky jako zadání uživatelského 

jména a hesla, následované potvrzením buď SMS klíčem (opsání kódu zaslaného na klientovo 

telefonní číslo do přihlašovacího formuláře internetbankingu) nebo potvrzením v mobilní 

aplikaci Smart klíč (zadáním PIN kódu, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje – tzv. Face 

ID). Po úspěšné autorizaci je uživatel přesměrován na stránky internetového bankovnictví 

a může je již plně využívat. 

Po přihlášení se klient dostane na úvodní stránku internetbankingu zobrazující tzv. dlaždicový 

přehled všech jeho produktů vedených u ČSOB, nabídku úvěrů, které je banka klientovi 

aktuálně ochotna poskytnout a nejnovější příchozí zprávy od banky. Jednotlivé „dlaždice“, tedy 

obdélníky představující výše zmíněné informace, jsou od sebe odděleny a zaujímají pevné 

místo na úvodní stránce. Klient má možnost rozhodnout v jakém pořadí budou v přehledu 
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zobrazeny jeho jednotlivé účty a jak budou účty nazvány, ostatní „dlaždice“ však přesouvat 

nelze. Nad dlaždicovým přehledem se nacházejí barevně oddělené tzv. rychlé volby, tedy 

nejčastěji využívané funkce internetbankingu (například funkce Platba nebo Pohyby). K těmto 

funkcím se lze navíc dostat také prostřednictvím menu, které se nachází v levé části stránky. 

V menu si uživatel může zvolit požadovanou záložku dle toho, jakou akci ve svém 

bankovnictví potřebuje provést a po kliknutí na ni je přesměrován do příslušné sekce 

internetbankingu. Zde nabízenými záložkami jsou Platby, Přehledy, Moje produkty, Výdaje 

a rozpočty, Svět odměn, E-shop, Multibanking a Nastavení. Záložka Platby umožňuje uživateli 

zadat jednorázovou, trvalou i hromadnou platbu, poskytnout svolení k inkasu či vytvořit žádost 

o platbu prostřednictvím QR kódu. V záložce Přehledy si uživatel může zobrazit pohyby na 

vybraném účtu za vybrané časové období. Platby je navíc možné filtrovat na základě různých 

parametrů (např. typu platby, částky, čísla účtu, variabilního symbolu či zprávy). V téže 

záložce je dále možné nahlédnout na další informace o daném účtu, jako je aktuální 

a disponibilní zůstatek účtu, čekající platby, blokace či výpisy z účtu. Pod kartou Moje 

produkty se skrývá přehled všech produktů, které má klient aktuálně sjednané. S tím úzce 

souvisí karta E-shop, kde je možné sjednat produkt nový. Většinu produktů je možné sjednat 

online, nebo alespoň online vyplnit žádost a naplánovat si následnou osobní schůzku na 

pobočce. Zde nabízenými produkty jsou různé typy půjček, platebních karet, účtů (běžný, 

podnikatelský, spořící atd.), pojištění (např. pojištění domácnosti, pojištění vozidel, životní 

či cestovní pojištění) či možnosti investování. Další sekce internetbankingu ČSOB se nachází 

pod záložkou Karty. Zde je zobrazen přehled všech platebních karet klienta a informace o nich. 

Karty je na tomto místě také možné nastavovat. To zahrnuje nastavení týdenních limitů karty 

(celkový limit i dílčí limity – zvlášť pro výběry z bankomatů, platby u obchodníků a 

internetové platby). Platební kartu zde lze také zablokovat a poté případně odblokovat. 

Zajímavá je také záložka Svět odměn. Jedná se o věrnostní program, kde uživatel získává body 

za platby kartou a sjednání nových produktů ČSOB. Nasbírané body poté klient může směnit 

na peníze v poměru 1 Kč za 1 bod a ty poté převést na svůj účet, nebo si za body vybrat odměnu 

z tzv. katalogu odměn, kde je možné získat slevové poukazy u partnerů ČSOB, různé bankovní 

benefity či poplatkové prázdniny, případně peníze přispět na charitu. Aby mohl klient službu 

Svět odměn využívat, je ovšem třeba ji nejprve aktivovat. To je však možné provést jednoduše 

několika kliknutími přímo v internetbankingu. Poslední sekcí hodnou zmínky je sekce nazvaná 

Multibanking. Multibanking klientům ČSOB poskytuje možnost ovládat z jednoho místa 

všechny své účty včetně účtů vedených u jiných bank. Po aktivaci služby Multibanking lze 
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přímo v internetbankingu ČSOB zobrazit informace o zůstatku a pohybech na účtu vedeném 

u jiné banky či dokonce zadat z tohoto účtu platbu. 

V internetovém bankovnictví ČSOB uživatel může také zjistit telefonní kontakty na svou 

banku či do banky přímo z internetového bankovnictví napsat email prostřednictvím vyplnění 

připraveného formuláře. Dále zde najdeme i možnost vyhledat bankomaty a pobočky ČSOB 

a zobrazit je na mapě. 

Po vyřízení všech potřebných operací se lze z internetového bankovnictví manuálně odhlásit 

kliknutím na tlačítko Odhlásit v pravém horním rohu stránky. Pokud tak uživatel neučiní, bude 

po 20 minutách nečinnosti z bezpečnostních důvodů odhlášen automaticky. Doba, po které 

k automatickému odhlášení dojde je daná a není možné ji měnit. (Csob.cz, c2022) 

  

Obrázek 4 - přihlášení do internetového bankovnictví ČSOB 

Zdroj: Login | ČSOB 

ID. Https://identita.csob.cz/prihlaseni/#csob-

ib [online]. Praha: ČSOB, n. d. [cit. 2022-03-

27]. Dostupné z: 

https://identita.csob.cz/prihlaseni/#csob-ib 
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6.2.1.2 Internetbanking ČSOB pro firemní klienty 

Jak již bylo zmíněno výše, internetové bankovnictví pro firemní klienty ČSOB, nazvané ČSOB 

CEB, nabízí banka ve dvou variantách, jimiž jsou ČSOB CEB a ČSOB CEB Plus. Standardní 

varianta ČSOB CEB je určena zejména malým firmám a podnikatelům, ČSOB CEB Plus 

potom ocení naopak velké firmy a korporace. Obě varianty firemního internetového 

bankovnictví ČSOB poskytují svým uživatelům veškeré standardní funkce internetového 

bankovnictví a nad to navíc funkce sloužící specifickým potřebám firem. Mezi tyto služby patří 

například možnost propojit internetbanking s účetním systémem firmy, zřídit virtuální pobočku 

umožňující online podepisování smluv a dokumentů či možnost nastavit přímo v internetovém 

bankovnictví oprávnění pro jeho jednotlivé uživatele za danou firmu. ČSOB svým firemním 

klientům nabízí také možnost využívat výhod elektronického bankovnictví na svém mobilním 

telefonu formou smartbankingu. Mobilní aplikace určena k tomuto účelu se nazývá ČSOB 

CEB Mobile a je možné ji využívat na chytrých telefonech s operačním systémem Android 

a iOS. (Csob.cz, c2022) 

Obrázek 5 – Úvodní stránka internetového bankovnictví ČSOB 

Zdroj: Úvod | ČSOB. Úvod | ČSOB [online]. Praha: Československá obchodní banka, n. d. [cit. 2022-03-27]. Dostupné z: 

https://online.csob.cz/klient/vitejte-kliente#il1=menu 
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6.2.2 Mobilní bankovnictví ČSOB 

Stejně jako Česká spořitelna i ČSOB nabízí svým klientům mobilní alternativu internetového 

bankovnictví neboli smartbanking, a to ve formě speciální mobilní aplikace. Tuto aplikaci 

banka nazvala prostě ČSOB Smart. Zároveň ČSOB nabízí klientům ke stažení aplikaci ČSOB 

Smart klíč, která je určena pro bezpečné ověřování identity uživatele při přihlášení do 

internetového bankovnictví a při potvrzování online příkazů zadávaných v elektronickém 

bankovnictví. (Csob.cz, c2022) 

6.2.2.1 ČSOB Smart 

Jak již bylo zmíněno výše, mobilní aplikace ČSOB Smart je určena k využívání služby 

smartbanking na chytrém mobilním telefonu. Chce-li klient aplikaci plně využívat, musí mít 

ve svém telefonu přístup k internetu a aplikaci si nejprve do telefonu nainstalovat. Instalaci je 

možné provést z platforem Google Play a App Store a aplikace funguje na telefonech 

s operačním systémem Android (verze Android 7 a vyšší) a iOS (verze iOS 14 a vyšší). 

Po stažení aplikace je nutné provést první přihlášení, které je po klientovi bankou vyžadováno 

z důvodu ověření identity. To probíhá zadáním přihlašovacích údajů (tedy uživatelského jména 

a hesla) do přihlašovacího formuláře v aplikaci. Jedná se o stejné údaje, jaké klient využívá pro 

přihlášení do internetbankingu na počítači. Poté je potřeba přihlášení ještě potvrdit, což je 

možné provést dvojím způsobem. První, tradičnější možností je autorizace pomocí SMS kódu, 

který banka při pokusu o přihlášení do aplikace odešle na klientovo telefonní číslo. Tento kód 

je poté třeba manuálně opsat do aplikace. Druhou možností je autorizace v aplikaci Smart klíč, 

a to buď zadáním potvrzovacího PIN kódu, nebo využitím biometrických možností (Face ID, 

otisk prstu) v závislosti na tom, kterou možnost si klient již dříve v aplikaci pro potvrzování 

operací nastavil. Po úspěšném provedení prvního přihlášení již klient může využívat výhody 

smartbankingu. Z důvodu zabránění zneužití aplikace je však při každém použití třeba provést 

nejprve přihlášení. K tomu však již nadále stačí pouze zadat zvolený číselný PIN kód, případně 

využít otisk prstu či rozpoznání obličeje. 

Po přihlášení do aplikace se uživateli zobrazí úvodní obrazovka nazvaná Můj přehled. Jak již 

název napovídá, jedná se o přehled nejdůležitějších informací o klientových produktech. 

Najdeme zde seznam jednotlivých účtů, jejich čísla a aktuální zůstatky na nich, přehled 

platebních karet, pojištění apod. Zároveň na tomto místě banka inzeruje své produkty, 
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které klient zatím nemá sjednané a nabízí možnost je přímo v aplikaci online sjednat. 

Jednotlivé informace na úvodní stránce jsou odděleny do samostatných obdélníků, na některé 

z nichž lze kliknout a tím zobrazit bližší informace o daném produktu. Například výběrem 

konkrétní platební karty se klientovi dostanou podrobné informace o ní – např. číslo, platnost 

a limity karty. Limity lze přímo v aplikaci také měnit, přičemž je možné nastavit zvlášť celkový 

týdenní limit pro platby kartou a výběry a limit pro internetové platby. Praktické je také 

zobrazení zbývajícího týdenního limitu karty, který je možné ještě daný týden vyčerpat. 

Ve vrchní části úvodního přehledu se dále nacházejí barevně zvýrazněná důležitá upozornění 

a aktuální příchozí zprávy od banky. Naopak ve spodu stránky se nachází menu, z nějž si klient 

může vybrat záložku smartbankingu, kterou chce využít. Na výběr je celkem z pěti záložek, 

jimiž jsou Přehled, Finance, Nabídky, Kontakty a Ostatní. 

Karta Přehled byla již, myslím, popsána dostatečně. Přesuneme se tedy rovnou ke druhé 

záložce, Finance, jenž je velmi praktickým pomocníkem, chce-li klient mít o aktuálním stavu 

a vývoji svých financí přehled. V této sekci lze zjistit, jak se vyvíjí zůstatek na vybraném účtu, 

přičemž údaje je možné zobrazit buď za posledních 30 dní nebo za kalendářní měsíc a jsou 

vyjádřeny formou liniového grafu. Pod grafem jsou zároveň vyčíslené celkové příjmy a výdaje 

za dané období. Další kartou je karta Nabídky, která skrývá dvě samostatné podsekce. První 

z nich je e-shop produktů ČSOB, z nichž některé je možné sjednat přímo ve smartbankingu. 

Zde nabízenými produkty jsou rozličné půjčky, pojištění, spoření, investice, hypotéky, účty 

a platební karty. S tím souvisí i druhá podsekce situovaná pod kartou Nabídky, sekce Svět 

odměn. Tomuto věrnostnímu programu jsem se již věnovala v kapitole 7.2.1.1, a nebudu se jím 

zde tedy podrobněji zabývat. V mobilní aplikaci funguje Svět odměn obdobným způsobem 

jako v internetovém bankovnictví, je zde zobrazen aktuální počet získaných bodů a je možné 

je zde směnit za vybranou odměnu. V ČSOB Smart je dále možné najít nejdůležitější telefonní 

čísla a emaily na banku. Ty se nacházejí pod záložkou Kontakty a jsou seřazeny dle služeb, 

které poskytují. Na tomto místě má klient také možnost sjednat si vyplněním jednoduchého 

online dotazníku osobní schůzku s bankéřem na některé z poboček banky nebo poslat bance 

dotaz, připomínku či reklamaci. Poslední, avšak neméně užitečnou kartou je karta s názvem 

Ostatní. Pod tímto obecným názvem se skrývá paleta dalších rozličných funkcí. Například zde 

najdeme přehled trvalých příkazů, zprávy od banky, kurzovní lístek, nápovědu, jak s aplikací 

pracovat či sekci Nastavení aplikace, kde je možné nastavit vzhled aplikace (barvu, pořadí 

produktů v úvodním přehledu), jazyk aplikace či způsob přihlášení. Karta Ostatní dále nabízí 
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možnost se z aplikace manuálně odhlásit. Neprovede-li klient odhlášení, dojde k němu 

po pěti minutách nečinnosti automaticky. (Csob.cz, c2022) 

6.2.2.2 ČSOB Smart klíč 

ČSOB Smart klíč je mobilní aplikace sloužící k přihlašování do internetového bankovnictví 

a potvrzovaní online požadavků (například odesílání plateb, nastavení produktů aj.), čímž 

nahrazuje potvrzování pomocí SMS kódů. Využívání ČSOB Smart klíče je rychlejší 

a jednodušší variantou potvrzení, neboť klient nemusí čekat na SMS a následně opisovat kód, 

ale provede potvrzení přímo v aplikaci, a to buď zadáním PIN kódu, nebo pomocí otisku prstu 

či Face ID. ČSOB Smart klíč lze využívat i v režimu off-line (s výjimkou potvrzení 

internetových plateb), v tomto případě probíhá potvrzení podobně jako tomu bylo při využívání 

SMS kódů. Aplikace vygeneruje PIN kód a ten je poté nutné zadat do potvrzovacího formuláře 

internetbankingu. (Csob.cz, c2022) 

6.3 Fio banka 

Fio banka patří na rozdíl od České spořitelny a ČSOB mezi novější banky. Navazuje na 

působení společnosti Fio, která byla založena v roce 1993 skupinou mladých studentů 

a absolventů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Fio se nejprve zaměřovala na 

obchod s cennými papíry a postupem času se stala největším on-line brokerem na českém trhu. 

V rámci rozšiřování nabízených služeb byla později založena vlastní družstevní záložna 

a v roce 1998 představila Fio svým klientům možnost internetbankingu. Byla tak vůbec první 

finanční institucí v České republice, která tuto možnost začala nabízet (následována první 

bankou, která toto klientům umožnila, Expandií, později známou pod názvem eBanka). V roce 

2006 se Fio stala vlastníkem mimoburzovního trhu RM-SYSTÉM, který byl později 

transformován na českou burzu cenných papírů. V návaznosti na neustálé rozšiřování služeb 

bylo pro Fio výhodné získat bankovní licenci, a tak v roce 2010 vzniká Fio banka. Banka se 

dynamicky rozvíjí a zakládá si nejen na své stabilitě, ale také na inovativnosti. Jako první tak 

již v roce 2011 začala kromě internetového bankovnictví nabízet i tzv. smartbanking, tedy 

mobilní bankovnictví. Fio banka je v současné době jedinou českou bankou na tuzemském 

trhu. 
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V současné době má Fio Banka v České republice přes 80 kamenných poboček a koncem roku 

2021 měla 1 162 000 klientů6. Svým klientům nabízí běžné bankovní služby, jako je například 

zřizování účtů (běžných, spořících či termínovaných), poskytování úvěrů, zprostředkování 

plateb atd. Možnost internetového a mobilního bankovnictví je již samozřejmostí. Velký důraz 

klade banka na to, že tyto standardní služby poskytuje klientům bez poplatků. Další významnou 

činností, jíž se společnost Fio zabývá jsou investice a zejména internetový obchod s akciemi. 

(Fio.cz, c2022) 

6.3.1 Internetové bankovnictví Fio banky 

Také Fio banka nabízí svým klientům možnost využívat služby internetbankingu, který je 

možné zřídit k běžnému účtu, spořícímu účtu nebo termínovanému vkladu vedenému u této 

banky. Svým klientům, kteří ještě internetové bankovnictví nevyužívají, dává Fio banka 

možnost vyzkoušet si po dobu 30 dnů zdarma jeho demoverzi, kterou je možné získat online 

na jejích webových stránkách. Jako doplněk k běžnému internetovému bankovnictví nabízí Fio 

banka také tzv. API Bankovnictví, které je přínosné zejména pro firmy a podnikatele, neboť 

umožňuje mimo jiné například propojení bankovního účtu s účetním systémem. 

Přihlášení do internetbankingu Fio banky je zabezpečeno tím způsobem, že vyžaduje 

po klientovi zadání uživatelského jména a hesla. Přihlašuje-li se klient ze svého počítače 

v prohlížeči, který k tomuto účelu obvykle využívá, je toto veškeré vyžadované ověření. 

Přihlašuje-li se však v jiném prohlížeči, než je běžné, může být pro autorizaci klienta 

vyžadováno ještě dodatečné ověření. To probíhá prostřednictvím zaslání ověřovacího SMS 

kódu, který je poté nutné opsat do přihlašovacího formuláře internetbankingu nebo pomocí 

potvrzení přihlášení v mobilní aplikaci Fio Smartbanking. Přeje-li si klient pravidelně se 

přihlašovat z několika různých prohlížečů, může vybrané prohlížeče v internetbankingu 

označit jako „důvěryhodné“, načež banka při přihlašování v těchto prohlížečích nebude již 

nadále dodatečné ověření požadovat. Tento systém ověřování identity nazývá Fio banka jako 

tzv. silné ověření. Pro provádění operací v internetbankingu (např. zadávání plateb, změnu 

hesla atd.) nabízí banka několik různých variant ověření, z nichž si mohou klienti sami zvolit 

tu, která jim nejlépe vyhovuje. Těmito variantami jsou ověření pomocí zadání SMS kódu, 

 
6 dle údajů z tiskové zprávy ze dne 15. 2. 2022 zveřejněné na webových stránkách www.fio.cz 
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zadání elektronického klíče7, kombinované zabezpečení vyžadující SMS kód a elektronický 

klíč zároveň nebo potvrzení operace v mobilní aplikaci pro smartbanking. 

Po úspěšném ověření identity se klient dostane na úvodní stránku svého internetového 

bankovnictví. V horní části stránky se nachází modře zvýrazněné menu, kde si klient může 

volit mezi konkrétními sekcemi internetbankingu. První z nich je tzv. Nástěnka, která se 

klientovi načte po přihlášení. V levé části Nástěnky se klientovi zobrazuje přehled všech jeho 

účtů vedených u Fio banky. Zbytek stránky obsahuje informace o těchto účtech. Klient si může 

zvolit, zda chce zobrazit informace o všech účtech zároveň nebo přepínat mezi jednotlivými 

účty. V horní části přehledu se vždy nachází základní údaje o účtu (číslo účtu, IBAN, 

BIC/SWIFT), běžný a disponibilní zůstatek a blokovaná částka. Pod tímto přehledem se 

nachází další informace týkající se daného účtu či účtů. Uživatel má možnost sám si nastavit, 

jaké informace chce v tomto úvodním přehledu zobrazovat a na jakém místě na stránce se 

budou nacházet. Informace jsou přehledně odděleny do samostatných obdélníků, s nimiž je 

možno v rámci Nástěnky pohybovat, a klient si tak může svůj internetbanking přizpůsobit 

vlastním potřebám. Mezi zde zobrazované údaje patří například poslední pohyby na účtu, 

informace o platebních kartách, přehled plánovaných plateb či spojnicový graf zobrazující 

vývoj zůstatku na účtu. Chce-li klient získat o některé ze zde zobrazených oblastí více 

informací, je toho možno docílit kliknutím na vybraný rámeček. 

Kromě Nástěnky obsahuje internetové bankovnictví Fio několik dalších sekcí. Jsou jimi sekce 

Poslat peníze, Přehledy, Platební karty, Šablony a Investice. Záložka Poslat peníze umožňuje 

uživateli provádět převody, zadávat trvalé příkazy k úhradě, hromadné příkazy, souhlas 

s inkasem apod. Po přechodu do sekce Přehledy má klient možnost seznámit se s bližšími 

informacemi ohledně pohybů na účtu, karetních transakcí, zůstatků nebo si zde může stáhnout 

soubor obsahující výpis z účtu za vybrané období. Pod záložkou Platební karty jsou zobrazeny 

údaje týkající se platebních karet klienta. V této sekci je rovněž možné nastavit denní a týdenní 

limity pro jednotlivé karty, změnit PIN ke kartě nebo ji zablokovat. Klient má rovněž možnost 

zablokovat na vybrané kartě určité typy transakcí (např. internetové platby, bezkontaktní 

platby, výběry z bankomatů atd.), transakce u vybraných obchodníků nebo ve vybraných 

státech či na celých kontinentech. Další zde nabízenou službou je možnost sjednat si přímo 

v internetbankingu ke své platební kartě pojištění (konkrétně se jedná o dlouhodobé cestovní 

 
7 Pro využívání ověření pomocí elektronického klíče je potřeba si nejprve vytvořit elektronický podpis v aplikaci 

Fio podpis, kterou je nutné si předtím nainstalovat do svého počítače. (Fio.cz, c2022) 
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pojištění, pojištění ztráty a krádeže nejen karty a pojištění právní ochrany řidičů). Další 

záložkou v menu, již je třeba zde zmínit je záložka Investice, která zprostředkovává možnost 

obchodovat online s podílovými listy. Aby však mohl klient této možnosti využívat, musí mít 

nejprve u Fio banky zřízen tzv. Obchodní účet pro investování. Ten je možné si sjednat online 

přímo v internetbankingu. 

Internetové bankovnictví Fio nabízí také možnost fulltextového vyhledávání v rámci celého 

webu. Rámeček pro zadání hledaného výrazu je umístěn přehledně ve vrchní části stránky. 

Na stejné úrovni na stránce se nachází také ikona nových zpráv, po jejímž „rozkliknutí“ si 

klient může přečíst příchozí zprávy od své banky a ikona Nový produkt, pod níž se skrývá 

nabídka produktů Fio banky, jež je možno sjednat online bez nutnosti návštěvy kamenné 

pobočky. Zde nabízenými produkty jsou například různé typy účtů (běžný, spořící atp.), 

platební karta pro majitele účtu či jinou osobu nebo kontokorent. 

Dalším prvkem nacházejícím se v internetovém bankovnictví Fio banky (konkrétně v pravém 

horním rohu webových stránek) je možnost odhlásit se, již může uživatel využít, nepotřebuje-li 

již v danou chvíli s internetbankingem pracovat. Zároveň po určité době nečinnosti dojde 

k odhlášení automaticky. Dobu automatického odhlášení si může uživatel sám zvolit v záložce 

Nastavení a pohybuje se mezi deseti minutami až pěti hodinami. V této záložce je dále možné 

nastavit způsob zabezpečení a vzhled internetbankingu či aktualizovat osobní údaje v případě 

jejich změny. 

Posledním aspektem Fio internetbankingu, který stojí za to zmínit je možnost napsat bance 

zprávu prostřednictvím služby Fio servis, případně kontaktovat telefonicky svoji pobočku. 

Odkaz na Fio servis i kontakt na pobočku jsou uvedeny ve spodní části stránky a mohou být 

bezpochyby přínosem, má-li uživatel nějaké dotazy. (Fio.cz, c2022) 

Obrázek 4 - přihlášení do internetového bankovnictví Fio banky 

Zdroj: Internetové bankovnictví | Fio banka. Internetové bankovnictví | Fio banka [online]. 

Praha, c2022 [cit. 2022-03-15]. Dostupné z: https://ib.fio.cz/ib/login 
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Obrázek 5 – Úvodní stránka internetového bankovnictví Fio banky (1. část) 

 

Zdroj: Internetové bankovnictví | Fio banka. Internetové bankovnictví | Fio banka [online]. Praha: Fio banka, c2022 [cit. 2022-

03-30]. Dostupné z: www.ib.fio.cz/ib/wicket/bookmarkable/cz.fio.ib2.prehledy.web.dashboard.DashboardVsechnyUctyPage 

 

Obrázek 6 - Úvodní stránka internetového bankovnictví Fio banky (2. část) 

 

Zdroj: Internetové bankovnictví | Fio banka. Internetové bankovnictví | Fio banka [online]. Praha: Fio banka, c2022 [cit. 2022-

03-30]. Dostupné z: www.ib.fio.cz/ib/wicket/bookmarkable/cz.fio.ib2.prehledy.web.dashboard.DashboardVsechnyUctyPage 
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6.3.2 Mobilní bankovnictví Fio banky 

Dle informací uvedených na webových stánkách Fio banky byla tato banka vůbec první 

bankou, která svým klientům nabídla možnost mobilního bankovnictví pro chytré telefony. 

Tuto službu nazývá Smartbanking a první aplikaci uvedla na trh již v roce 2011. Aplikaci banka 

v průběhu let neustále vyvíjela, přinášela různé inovace a rozšiřovala spektrum nabízených 

funkcí. V současné době nabízí Fio banka svůj Smartbanking všem klientům vlastnícím chytrý 

telefon s operačním systémem iOS nebo Android8, kteří mají zároveň na svém mobilním 

telefonu přístup k internetu. Aplikaci je možné stáhnout z platforem Google Play či App Store. 

Po úspěšné instalaci aplikace je potřeba ji nejprve aktivovat, k čemuž je nutné Smartbanking 

propojit s internetbankingem. Fio banka na svých webových stránkách poskytuje podrobný 

návod, jak toto propojení provést, včetně názorných obrázků. V internetovém bankovnictví je 

třeba nejdříve přidat konkrétní mobilní zařízení, na kterém si klient přeje Smartbanking 

využívat, poté autorizovat tuto operaci opsáním potvrzujícího SMS kódu zaslaného na 

klientovo telefonní číslo a následně v aplikaci smartbankingu naskenovat QR kód (nebo opsat 

číselný kód), který byl na základě úspěšné autorizace internetbankingem vygenerován. 

Posledním krokem je nastavení způsobu přihlašování do Smartbankingu a způsobu autorizace 

plateb a dalších akcí. To je možno provést již přímo v aplikaci. Pro přihlášení do Fio 

Smartbankingu lze využít zadání hesla či biometrické možnosti, jimiž jsou sejmutí otisku prstu 

a Face ID. Pro autorizaci pokynů lze taktéž využít těchto biometrických metod ověření identity 

nebo lze zadat čtyřmístný číselný PIN kód. Nastavením těchto bezpečnostních prvků je 

aktivace Smartbankingu hotova a klientovi již nic nebrání jej plně využívat. 

Mobilní aplikace Fio Smartbanking se rozsahem poskytovaných služeb příliš neliší od 

internetové verze bankovnictví Fio banky. Stejně jako v internetbankingu, i po přihlášení do 

aplikace se klientovi zobrazí úvodní stránka nazvaná Nástěnka s přehledem základních 

informací o klientových produktech, přičemž uživatel si sám může určit, jaké konkrétní 

informace, o kterých produktech zde budou zobrazeny a jaké bude jejich uspořádání. Na 

Nástěnku je také možno připnout zkratky odkazující ke službám, které klient nejčastěji využívá 

(např. zadání platby), což přispívá ke snadné ovladatelnosti a přehlednosti aplikace. V aplikaci 

je možné kontrolovat pohyby na účtu a aktuální zůstatek na účtu (obsahuje také vývoj zůstatku 

v čase zobrazený formou spojnicového grafu), měnit nastavení platebních karet (změna 

 
8 Konkrétní podporované operační systémy jsou iOS 11 a vyšší a Android 6 a vyšší. 
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denních či týdenních limitů, blokace vybraných transakcí, dočasná či trvalá blokace karty, 

změna PIN kódu atd.) a také zadávat veškeré typy platebních příkazů, které umožňuje 

i internetové bankovnictví (jako jsou například jednorázové platby, trvalé příkazy, SIPO či 

inkasa) nebo si zobrazit, jaké má klient v budoucnosti plánované platby. V záložce Účty jsou 

samozřejmě také uvedeny základní informace o klientových účtech vedených u Fio banky 

(např. číslo účtu, IBAN apod.). Navíc Smartbanking poskytuje možnost placení pomocí načtení 

QR kódu a přidání platební karty do služby Google Pay pro placení pomocí mobilního telefonu, 

případně její odebrání z této služby. Fio Smartbanking za internetovým bankovnictvím 

nezaostává ani co se týká možnosti fulltextového vyhledávání. Vyhledávat zde je možné na 

základě částky, účtu či poznámky uvedené v platbě. Vyhledávání je navíc možné dále 

konkretizovat pomocí užití různých filtrů, například data platby, směru pohybu, variabilního 

symbolu, měny, v níž platba proběhla apod. V neposlední řadě je také v aplikaci možné přečíst 

si zprávy od své banky, vyhledat kontakty na banku či lokaci nejbližší kamenné pobočky 

a bankomatu v okolí. Kromě zabezpečeného přihlášení obsahuje aplikace také bezpečnostní 

prvek automatického odhlášení. Na rozdíl od internetové verze Fio bankovnictví však 

v aplikaci nelze nastavit dobu nečinnosti, po které k automatickému odhlášení dojde, klient je 

automaticky odhlášen vždy po uplynutí pěti minut, během kterých nebyl smartbanking 

využíván. (Fio.cz, c2022) 
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7 Srovnání internetového a mobilního bankovnictví České spořitelny, 

ČSOB a Fio banky 

Následující část práce se zabývá srovnáním internetového a mobilního bankovnictví vybraných 

bank. Pozornost zde bude věnována zejména rozdílům a podobnostem v nabízených funkcích 

a formě zabezpečení přihlašování a potvrzování operací. Zaměřím se však také na odlišnosti 

v oblasti vzhledu webových stránek internetbankingu a mobilních aplikací pro smartbanking. 

7.1 Srovnání internetového bankovnictví České spořitelny, ČSOB a Fio 

banky 

Internetová bankovnictví České spořitelny, ČSOB a Fio banky jsou si poměrně blízká, avšak 

určité rozdíly mezi nimi existují. Na první pohled je patrný zejména rozdíl ve vzhledu 

webových stránek, při bližším zkoumání se poté objevují i drobné odlišnosti v oblasti 

zabezpečení a v nabídce funkcí, které poskytují. 

Prvním porovnávaným aspektem je způsob přihlášení do internernetbankingu. Ten se v rámci 

jednotlivých bank téměř neliší. Do internetového bankovnictví ČSOB se klienti přihlašují 

pomocí bankovní identity, tedy zadáním uživatelského jména a hesla a následným potvrzením 

přihlášení v mobilní aplikaci Smart klíč nebo opsáním SMS kódu. Stejně tak Česká spořitelna 

vyžaduje přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla s následným potvrzením v aplikaci 

George klíč nebo zadáním SMS kódu. Navíc nabízí možnost přihlášení na základě klientského 

čísla namísto uživatelského jména (v případě, že klient nemá bankovní identitu). Také u Fio 

banky probíhá přihlášení zadáním uživatelského jména a hesla. Rozdíl je však v tom, že 

přihlašuje-li se klient ve svém obvyklém prohlížeči, není již vyžadováno žádné další ověření. 

Dodatečná autorizace přihlášení je požadována pouze v případě, že klient využívá jiný 

prohlížeč než obvykle. V takovém případě zašle banka na klientovo telefonní číslo SMS 

s potvrzovacím kódem, jež je třeba opsat do přihlašovacího formuláře. S přihlášením souvisí 

další důležitý prvek zabezpečení, odhlášení. Všechna tři internetová bankovnictví umožňují 

odhlášení manuální, zmáčknutím na tlačítko „odhlásit“, a odhlášení automatické, k němuž 

dojde po určité době neaktivity. A právě v době, po které je uživatel automaticky odhlášen jsou 

poměrně výrazné rozdíly. Nejkratší dobu zvolila Česká spořitelna, a to pouhých 5 minut, ČSOB 

uživatele odhlásí až po 20 minutách. Obě banky mají dobu odhlášení pevně danou a nelze ji 

změnit. Naopak u Fio banky si klient dobu odhlášení může zvolit sám, a to v rozmezí 

od 10 minut až po 5 hodin.     



55 

 

Po vizuální stránce působí internetová bankovnictví všech tří institucí podobným dojmem, 

a to jak co se týká uspořádání stránky, tak i volbou použitých barev. Převažující barvou je vždy 

modrá, k níž se v případě Fio banky přidává zelená a v případě ČSOB oranžová. Po přihlášení 

se uživateli vždy zobrazí úvodní stránka představující přehled produktů klienta a základních 

informací o nich (například účty a platební karty klienta, pohyby na vybraném účtu, vývoj 

zůstatku na vybraném účtu atp.). Česká spořitelna tuto stránku nazývá Přehled, ČSOB Úvod 

a Fio banka Nástěnka. ČSOB a Česká spořitelna na tomto místě kromě již zmíněných informací 

uvádí rovněž nabídky úvěrů v tzv. předschválené výši, které si klient po kliknutí na ně může 

online sjednat. Fio banka tyto nabídky na Nástěnce neinzeruje, chce-li si klient online od banky 

půjčit, může tak učinit pod záložkou Nový produkt. Všechny zmíněné informace jsou uživateli 

všemi bankami v úvodním přehledu podány formou vzájemně oddělených „dlaždic“, 

každá z nichž představuje jednotlivou oblast. Česká spořitelna a Fio banka umožňuje uživateli 

zvolit si, jaké informace budou v tomto přehledu zahrnuty a poté většinu těchto dlaždic v rámci 

úvodní strany libovolně přesouvat. ČSOB toto bohužel neumožňuje, klient si může pouze 

vybrat pořadí, v jakém zde budou zobrazeny jeho účty, má-li jich vícero. Osobně jako nejvíce 

uživatelsky přívětivé v tomto směru hodnotím úvodní stránku internetového bankovnictví 

České spořitelny, neboť jednotlivé „dlaždice“ jsou zde odděleny nejen mezerami (jako je tomu 

i u zbylých dvou bank), ale zároveň také barevně odlišeny, což dodává celé stránce na 

přehlednosti. Česká spořitelna navíc klientům umožňuje zvolit si z několika nabízených motivů 

vzhled internetbankingu dle jejich osobní preference. Internetové bankovnictví všech tří bank 

dále obsahuje tzv. menu, pomocí něhož se klient může pohybovat mezi jednotlivými sekcemi 

webových stránek internetbankingu. Rozdíl je v umístění menu na stránce (u ČSOB po levé 

straně a u zbylých dvou bank v horní části stránky) a v konkrétních záložkách, které menu 

obsahuje. Co se týká funkcí jednotlivých internetbankingů, není však menu příliš vypovídající, 

neboť fakt, že zde nenajdeme určitou záložku neznamená, že banka tuto funkci neposkytuje. 

Daná funkce se může pouze nacházet pod jinou ze záložek. Jedná se tedy spíše o estetický 

rozdíl. 

Poslední a z klientského pohledu pravděpodobně nejdůležitější oblastí, v níž se od sebe banky 

liší, jsou nabízené funkce internetbankingu. Nabídka funkcí je u vybraných bank z velké části 

stejná. Mezi základní funkce poskytované všemi bankami patří například zobrazení informací 

o klientových produktech, přehled o vývoji zůstatku a aktuálním zůstatku na účtu, seznam 

posledních transakcí, možnost zadávat platby (včetně trvalých příkazů, SIPO, inkas), 

zablokovat platební kartu v případě její ztráty či odcizení nebo možnost sjednat si nový 
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produkt. Ve všech třech internetových bankovnictvích lze také vyhledávat příchozí i odchozí 

platby na základě různých kritérií (například částky, data, typu platby, čísla protiúčtu, 

variabilního symbolu či poznámky v platbě). V tomto ohledu jednoznačně vyniká Fio banka, 

která kromě vyhledávání plateb umožňuje také vyhledávání v celém internetovém 

bankovnictví a na webu Fio, čímž klientům usnadňuje orientaci v rámci těchto stránek. Jednou 

z nejpraktičtějších funkcí internetového bankovnictví je možnost okamžitě na svém počítači 

měnit nastavení platebních karet. Všechny tři banky umožňují online nastavení limitů na kartě, 

a to zvlášť pro platby u obchodníků, výběry z bankomatů a platby na internetu. Rozdíl je zde 

v tom, na jaké časové období lze limit nastavit. Fio banka umožňuje nastavení limitů denních 

i týdenních, ČSOB pouze týdenních a Česká spořitelna naopak pouze denních, přičemž ale 

nabízí navíc ještě možnost využít nastavení dočasného limitu na určité časové období. 

Další službou týkající se platebních karet je jejich blokace. Jejím účelem je zabránění zneužití 

platební karty a, jak již bylo řečeno výše, nabízejí ji všechny tři banky. Fio banka jde však 

o něco dále. Kromě úplné blokace karty nabízí ještě blokaci vybraných typů transakcí, 

vybraných obchodníků a geoblokaci (blokaci plateb ve vybraném státu či na celém kontinentu). 

Další nespornou předností internetbankingu jako takového je možnost mít neustálý přehled 

o svých financích. I v této oblasti se však mezi různými bankami vyskytují určité rozdíly v jimi 

poskytovaných informacích a způsobu jejich podání. Česká spořitelna a Fio banka dávají 

klientům poměrně podrobné informace o vývoji jejich financí formou přehledných grafů, 

přičemž Fio banka nabízí spojnicový graf informující o vývoji zůstatku na vybraném účtu za 

určité časové období (klient si může požadované časové období sám zvolit) a Česká spořitelna 

poskytuje formou sloupcových grafů informace o příjmech a výdajích klienta za určité časové 

období, které si rovněž může sám zvolit. Nadto internetbanking České spořitelny navíc ještě 

automaticky třídí proběhlé transakce do kategorií podle toho, za co byly peníze vydány 

(například potraviny, doprava, bydlení atd.) a na základě získaných údajů vytváří barevný 

koláčový graf (i zde si klient může zvolit, za jaké časové období chce výsledky zobrazit). 

Internetbanking ČSOB žádnou z těchto funkcí nenabízí. Další odlišností hodnou zmínky je 

absence věrnostního programu v internetbankingu Fio banky. 
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7.2 Srovnání mobilního bankovnictví České spořitelny, ČSOB a Fio banky 

Stejně jako internetbanking, ani mobilní bankovnictví zvolených bank se od sebe zásadně 

neodlišuje.  

Po vizuální stránce odráží jednotlivé aplikace smartbankingu internetové bankovnictví téže 

banky, jsou laděny do stejných barev a po přihlášení nabízejí klientovi úvodní přehled jeho 

produktů vedených u dané banky. Produkty jsou zde stejně jako v internetbankingu zobrazeny 

formou tzv. dlaždicového přehledu – samostatně stojících obdélníků představujících klientovy 

produkty. Všechny tři banky nabízejí uživatelům smartbankingu možnost uspořádat si 

jednotlivé „dlaždice“ podle svých potřeb.  

První odlišnost, kterou jsem při srovnávání mobilních aplikací pro smartbanking zaznamenala 

se týká verze operačního systému mobilního telefonu, který je pro fungování aplikace 

vyžadován. Nejnižší požadavky má v tomto ohledu Fio banka, jejíž aplikace funguje na 

mobilních telefonech s operačním systémem Android 6 či iOS 11 a vyšší, následována ČSOB, 

která vyžaduje Android 7 či iOS 12 a vyšší, a vůbec nejvyšší požadavky má Česká spořitelna 

vyžadující minimálně Android 7 či iOS 14. 

Drobné odlišnosti je možno najít i v možných způsobech přihlášení do smartbankingu. Do 

aplikace ČSOB se lze přihlásit pomocí číselného PIN kódu, otisku prstu či Face ID, do aplikace 

České spořitelny pomocí číselného PIN kódu, otisku prstu či gesta (spojení bodů na displeji 

telefonu) a do aplikace Fio banky pomocí otisku prstu, Face ID či hesla kombinujícího číslice 

i písmena. A liší se také doba automatického odhlášení z aplikace. Zatímco u ČSOB a Fio 

banky dojde k odhlášení po 5 minutách nečinnosti, u České spořitelny se tak stane již 

po 3 minutách.  

Jeden z výraznějších rozdílů lze spatřit ve způsobu autorizace operací zadávaných online 

v internetovém či mobilním bankovnictví. Česká spořitelna i ČSOB pro potvrzení těchto 

operací využívají samostatnou mobilní aplikaci (Česká spořitelna aplikaci George klíč, ČSOB 

aplikaci Smart klíč). Oproti tomu klienti Fio banky provádějí autorizaci pokynů přímo 

v aplikaci smartbankingu, nemusejí tedy do svého telefonu instalovat dvě různé aplikace. 

Samotná autorizace však již probíhá stejně. Všechny tři banky nabízejí možnost potvrzení 

pomocí PIN kódu nebo biometrie (otiskem prstu a rozpoznáním obličeje).  
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V oblasti nabízených funkcí smartbankingu se příliš odlišností nevyskytuje a většinou odráží 

rozdíly v internetových bankovnictvích, které jsou již popsány v předchozí kapitole. Všechny 

tři aplikace nabízejí standardní služby jako je zasílání plateb (i hromadné platby, inkasa, SIPO, 

trvalé příkazy), zobrazení účetního a disponibilního zůstatku na všech klientových účtech, 

přehled proběhlých transakcí či možnost zablokovat v případě potřeby platební kartu. 

Fio banka navíc i ve smartbankingu nabízí funkci blokování vybraných typů transakcí, 

obchodníků a geoblokaci. Ve smartbankingu je také možné provést změnu limitů karty. Stejně 

jako ve svém internetovém bankovnictví Česká spořitelna umožňuje nastavení limitů denních, 

ČSOB týdenních a Fio banka nabízí obě možnosti. Všechny tři smartbankingy dále umožňují 

propojení platební karty se službami Google Pay a Apple Pay9 a zadávání plateb pomocí 

QR kódu. Službou společnou všem aplikacím je také vyhledání bankomatů a poboček v okolí 

na základě určení polohy pomocí GPS a přehled kontaktů na banku. ČSOB a Česká spořitelna 

kromě výpisu kontaktů dávají ve smartbankingu k dispozici také připravený online formulář 

pro sjednání schůzky na pobočce. Fio banka tento formulář neposkytuje a schůzku je nutné 

sjednat telefonicky nebo emailem. Výraznějším rozdílem v mobilním bankovnictví Fio banky 

je však absence online obchodu, který se ve zbylých dvou aplikacích nachází a umožňuje 

elektronické sjednání nového produktu. Stejně tak Fio banka ve svém smartbankingu nenabízí 

žádný věrnostní program, jako je například program Moneyback u České spořitelny a program 

Svět odměn u ČSOB. Jednou z největších předností smartbankingu je bezesporu jeho 

dostupnost, která uživatelům umožňuje mimo jiné mít neustálý přehled o svých financích. 

ČSOB podává svým klientům ve smartbankingu informace o vývoji zůstatku na vybraném účtu 

v záložce Finance, a to formou liniového grafu zachycujícího vybrané období (buď posledních 

30 dnů nebo kalendářní měsíc). Spojnicový graf využívá i Fio banka, která jeho pomocí 

zobrazuje denní nebo měsíční vývoj zůstatku. Stejný typ grafu najdeme i v aplikaci George, 

kde je možné si prohlédnout měsíční, čtvrtletní či roční přehled vývoje zůstatku. Navíc se zde 

nachází ještě grafy sloupcové představující poměr příjmů a výdajů za daný měsíc, čtvrtletí či 

rok. Další předností smartbankingu České spořitelny je automatické třízení plateb do kategorií 

(např. potraviny a stravování, doprava, výběry, dovolená atd.).  

  

 
9 Tyto služby umožňují placení a výběry přiložením mobilního telefonu (nabízí-li telefon funkci NFC). 
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Závěr 

Práce se věnovala bankám a elektronickým formám bankovnictví s důrazem zejména na 

bankovnictví internetové a mobilní, která jsou v současné době hojně využívaným a stále se 

vyvíjejícím způsobem komunikace mezi klienty a bankou. 

V oblasti elektronického bankovnictví došlo od doby jeho vzniku po současnost k výrazným 

proměnám a inovacím. Jednotlivé formy elektronického bankovnictví se neustále vyvíjejí 

a zároveň vznikají formy nové. Mezi typy elektronického bankovnictví, se kterými se klienti 

mohou setkat, patří platební karty, telefonní bankovnictví, homebanking a v současné době 

oblíbené a hojně využívané internetové a mobilní bankovnictví (neboli internetbanking 

a smartbanking). S nástupem internetbankingu a smartbankingu se klientům otevřely dříve 

nevídané možnosti vzdálené komunikace s bankou. V důsledku stále se rozšiřujících funkcí 

elektronického bankovnictví již pro provádění běžných operací není nutné banku osobně 

navštívit a charakter interakce mezi bankou a klienty je tak trvale proměněn. Význam 

elektronického bankovnictví v tomto ohledu je nepopiratelný. Uživatelé internetbankingu 

a smartbankingu mají přístup do svého bankovnictví kdykoliv a odkudkoliv, provádění 

bankovních operací je tak podstatně jednodušší a rychlejší, než tomu bývalo dříve. Klienti tak 

ušetří drahocenný čas, případně i peníze (museli-li by například do banky dojíždět). Finanční 

úsporu ale nepředstavuje elektronické bankovnictví pouze pro klienty, nýbrž i pro banky, které 

díky němu potřebují méně poboček, a tudíž také méně zaměstnanců. To ve výsledku vede ke 

snížení celkových provozních nákladů.  

Praktická část práce představuje popis a srovnání internetbankingu a smartbankingu České 

spořitelny, ČSOB a Fio banky se zaměřením na jejich vizuální podobu, způsob zabezpečení 

a nabízené funkce. Pozornost je věnována jak odlišnostem, tak také podobnostem, na které 

jsem při provádění srovnání narazila.  

Internetová bankovnictví výše zmíněných bank jsou si celkově poměrně blízká. Všechny banky 

zvolily stejnou hlavní barvu stránek i podobné uspořádání úvodní stránky, přičemž Česká 

spořitelna a Fio banka poskytují svým klientům možnost uspořádat si stránku dle svých 

preferencí, ČSOB nikoliv. V oblasti zabezpečení je nejvýraznějším rozdílem doba nečinnosti, 

po které je klient automaticky odhlášen – 5 minut u České spořitelny, 20 minut u ČSOB 

a 10 minut – 5 hodin u Fio banky (dle volby klienta). Největší rozdíly se však vyskytují 

v rozsahu nabízených funkcí. V tomto ohledu vyniká Fio banka v možnostech nastavení limitů 

platební karty, neboť umožňuje klientům nastavit na kartě denní i týdenní limit 
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(Česká spořitelna nabízí pouze limit denní a ČSOB pouze týdenní) a navíc blokovat vybrané 

typy transakcí. Klienti České spořitelny zase jistě ocení množství poskytovaných informací 

ohledně stavu svých financí, zejména přehledné sloupcové grafy zobrazující jejich příjmy 

a výdaje za vybrané časové období a automatické třídění plateb do kategorií (Fio banka 

poskytuje svým klientům pouze informace o vývoji zůstatku na vybraném účtu, ČSOB nenabízí 

žádnou z těchto funkcí).  

Mobilní bankovnictví vybraných bank jsou z velké části podobná svým internetovým verzím 

a taktéž se od sebe vzájemně příliš neodlišují. I zde se však vyskytují drobné rozdíly, například 

ve způsobu přihlášení, době automatického odhlášení a verzi operačního systému mobilního 

telefonu, která je pro fungování aplikace smartbankingu vyžadována. Funkce nabízené 

aplikacemi smartbankingu z velké části odpovídají funkcím, jež jsou nabízené 

internetbankingem. Za jeden z nejvýraznějších rozdílů považuji absenci online obchodu 

s produkty a věrnostního/slevového programu ve smartbankingu Fio banky. Drobnější rozdíly 

se vyskytují také ve způsobu podání informací o vývoji klientových financí (jednotlivé banky 

podávají informace za různá časová období a využívají odlišné typy grafů). 

Z provedené analýzy a srovnání vyplývá, že služby internetbanking a smartbanking, které 

vybrané banky v současné době svým klientům nabízejí jsou ve všech hodnocených ohledech 

na víceméně srovnatelné úrovni, úplně stejné však nejsou. Menší či větší rozdíly se vyskytují 

ve vzhledu, zabezpečení a zejména v poskytovaných funkcích. Jisté je, že oblast elektronické 

komunikace, a tedy i elektronické bankovnictví se budou v nadcházejících letech spolu 

s rozvojem informačních a komunikačních technologií nadále vyvíjet a přizpůsobovat 

potřebám bankovních institucí a jejich klientů.  
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