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Abstrakt

Tématem bakalářské  práce  jsou  současné  mikroplatební  systémy se  zaměřením na 

provoz informačních služeb. Práce popisuje české i zahraniční mikroplatební systémy 

a  srovnává  je  s jinými  způsoby  plateb  za  informační  služby.  Bakalářská  práce  je 

rozdělena  do  pěti  hlavních  kapitol.  Úvodní  kapitola  se  zabývá  uvedením  do 

problematiky  mikroplateb  a  vymezením  pojmů.  Druhá  kapitola  shrnuje  historii 

českých mikroplatebních systémů do roku 2003. Třetí kapitola je věnována vybraným 

zahraničním mikroplatebním systémům a jejich využití. Čtvrtá kapitola pojednává o 

mikroplatebních systémech s primárně českou působností, jejichž provoz byl aktivní 

v době zpracovávání  bakalářské práce.  V rámci  kapitoly je též provedeno srovnání 

s jinými  způsoby  úhrady  za  informační  služby.  Nejrozsáhlejší  částí  práce  je  pátá 

kapitola  mapující  způsoby  plateb  za  informační  služby  ve  vybraných  databázích, 

encyklopediích,  mediích,  knihovnách  atd.  Závěrečná  kapitola  shrnuje  problematiku 

mikroplateb a nastiňuje její další možný vývoj.

Klíčová slova

Mikroplatební systémy, platební systémy, mikroplatby, informační služby, pay-per-

view, předplatné, databáze, knihovny, média, internetové encyklopedie.



Abstract

The  topic  of  this  bachelor’s  final  project  are  micropayment  systems  focused  on 

running  information  services.  The  work  describes  the  Czech  and  foreign 

micropayment  systems  and  compares  them  with  other  methods  of  payment  for 

information  services.  Bachelor's  final  project  is  divided  into  five  main  chapters. 

Introductory chapter deals with the issue of putting into micropayment and defining 

terms. The second chapter summarizes the history of Czech micropayment systems 

until 2003. The third chapter is devoted to selected foreign micropayment systems and 

their applications. The fourth chapter deals with the micropayment systems, primarily 

the Czech coverage, which were active at the time of processing this project. Part of 

the  chapter  is  also  comparison  with  other  methods  of  payment  for  information 

services. The largest part of the work is the fifth chapter mapping ways of paying for 

information services  in  the  selected databases,  encyclopedias,  media,  libraries,  etc. 

The final chapter summarizes the issues of micropayment  and outlines its  further  

possible development.
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Předmluva

Bakalářská  práce  pojednává  o  českých  i  zahraničních  mikroplatebních 

systémech zajišťujících  provoz informačních  služeb.  Práce shrnuje  historii  českých 

mikroplatebních  systémů,  porovnává  stávající  systémy s jinými  způsoby úhrady za 

informační služby a mapuje využití mikroplatebních systémů pro provoz informačních 

služeb.

Zpracování  bakalářské  práce  probíhalo  v několika  fázích.  Tématem 

mikroplateb  jsem  se  zabývala  ve  druhém  ročníku  bakalářského  studia  v rámci 

výběrové přednášky  Information and Communication Technologies  (ICT).  Součástí 

atestace předmětu bylo vypracování seminární práce, pro kterou jsem si vybrala téma 

mikroplateb.  Problematikou  mikroplateb  jsem  se  rozhodla  dále  zabývat  ve  své 

bakalářské práci, kde jsem toto téma zpracovala se zaměřením na informační služby. 

Ve třetím  ročníku  bakalářského  studia  jsem  zpracovávala  pro  účely  předmětu 

Bibliografické rešeršní služby bibliografický soupis zaměřený na možnosti a způsoby 

plateb za elektronické dokumenty zahrnující i mikroplatební problematiku.

Cílem práce je zmapovat, popsat a srovnat současné možnosti mikroplatebních 

systémů pro zajištění provozu informačních služeb.

Obsah  práce  je  rozdělen  zaprvé  teritoriálně,  na  české  a  zahraniční 

mikroplatební systémy.  Zadruhé jsou pomocí podkapitol  rozlišovány oblasti použití 

systémů.  Teritoriální  rozdělení  jsem  provedla  pomocí  sídel  firem  provozujících 

vybrané  platební  systémy.  Mezi  oblasti  použití  systémů  jsem  zařadila  knihovny, 

databáze,  internetové  encyklopedie,  média  a  elektronické  dokumenty  dostupné 

z povrchového (volného) webu. 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Úvodní kapitola je uvedením do 

problematiky  mikroplateb.  Druhá kapitola  shrnuje  historii  českých  mikroplatebních 

systémů a porovnává jejich funkce. Třetí kapitola je věnována vybraným zahraničním 

mikroplatebním  systémům  a  jejich  využití.  Čtvrtá  kapitola  pojednává  o 

mikroplatebních systémech s primárně českou působností, jejichž provoz byl aktivní 

v době zpracovávání bakalářské práce. Ve čtvrté kapitole je též provedeno srovnání 

s jinými  způsoby  úhrady  za  informační  služby.  Nejrozsáhlejší  částí  práce  je  pátá 

kapitola mapující způsoby plateb za informační služby ve výše uvedených oblastech. 
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Závěrečná  kapitola  shrnuje  problematiku  mikroplateb  a  nastiňuje  její  další  možný 

vývoj.  Práce  obsahuje  přílohu,  ve  které  jsou  zobrazeny  náhledy  webových  stánek 

vybraných platebních systémů a aplikací pracujících s těmito systémy.

V textu jsou použity poznámky pod čarou označené písmeny ve formě horního 

indexu, které upřesňují nebo doplňují údaje v textu. Do textu jsou vloženy průběžně 

číslované tabulky, jejichž seznam je uveden za seznamem použitých zdrojů. Tabulky 

slouží k přehlednému zobrazení údajů a rychlé orientaci v nabídkách služeb.

Pro  potřeby  této  práce  jsem  zvolila  citační  metodu  pomocí  průběžných 

poznámek.  Do  textu  jsou  vloženy  číselné  odkazy  formou  horního  indexu,  jejichž 

číslovaný seznam je uveden na konci kapitoly či  podkapitoly.  Citační metoda byla 

vybrána vzhledem k druhu použitých informačních zdrojů. Práce vychází především 

z elektronických  zdrojů,  mj.  webových  sídel  platebních  systémů,  pro  jejichž 

identifikaci  jsou  vhodnější  číselné  odkazy  na  citaci  než  uvedení  prvního  údaje 

záznamu a data vydání. Bibliografické citace byly vypracovány podle norem ISO 690 

a ISO 690-2. Celkový rozsah bakalářské práce je 65 stran a VIII stran přílohy.

Na  tomto  místě  bych  ráda  poděkovala  vedoucímu  bakalářské  práce 

Mgr. Janu  Pokornému, Ph.D.  za  náměty  a  rady  poskytnuté  v průběhu  jejího 

zpracovávání.
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1 Úvod do problematiky mikroplateb

Mikroplatební  systém je  soubor  softwaru,  algoritmů  a  síťových  protokolů 

umožňujících uživatelům provádět transakce nízké hodnoty v prostředí internetu.  1 

Na  vývoji  mikroplatebních  systému  se  podílejí  univerzity,  komerční  instituce, 

výzkumná pracoviště a bankovní sektor. Mikroplatby spadají do oblasti elektronické 

komerce, jejich využívání bývá nazýváno mikrokomercí. 2

Mikroplatební  systémy  jsou  jedním  z druhů  internetových  platebních 

systémů,  jejichž  počátek  spadá  do  90.  let  20.  století.  Společně  s vývojem 

jednotlivých systémů vznikají různé definice mikroplateb samotných. Evropská unie 

stanovuje úroveň mikroplatebních plateb do výše 10 Euro. V dubnu roku 2007 byl 

schválen pozměňovací návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních 

službách  na  vnitřním  trhu,  kterou  se  mění  směrnice  97/7/ES,  2000/12/ES  a 

2002/65/ES a. Schválené pozměňovací návrhy obsahují i odstavec měnící maximální 

hodnotu  mikroplateb  z 50  na  10  Euro.  3 Již  před  změnou  směrnice  byly  autory 

věnujícími  se  elektronické  komerci  mikroplatby  definovány  v rozmezí  10  až  25 

amerických  dolarů,  přičemž  v mnoha  případech  se  mikroplatby  definují  bez 

specifikace maximální hodnoty jako platby nízké hodnoty. V této práci se zabývám 

mikroplatebními systémy jako systémy,  které umožňují platby a transakce malých 

částek v prostředí internetu.

Obecně  jsou  platby  malých  částek  na  internetu  zajišťovány  dvěma  typy 

systémů, jedná se o systémy kreditní a debetní. 

Kreditní  systémy  fungují  na  předplacené  bázi,  kdy  uživatel  vloží  určitou 

částku  na  daný  účet  ještě  před  využitím  konkrétní  služby.  Příkladem  jsou 

elektronické peněženky,  uzavřené kreditní systémy či předplatné služeb. Uzavřené 

kreditní systémy jsou na rozdíl od většiny elektronických peněženek využitelné jen 

„místně“,  např.  na  produkty  jednoho  vydavatelství.  Debetní  systémy  pracují  na 

principu jednorázových plateb. Mezi debetní systémy patří placení platební kartou b, 

SMS mikroplatby či Premium SMS (PR SMS).

a Návrh  Komise  předložený  Evropskému  parlamentu  a  Radě   KOM(2005)0603  není  doposud 

zveřejněn v úředním věstníku.

b Platební karta je v této práci užita jako nadřazený termín pro kreditní a debetní typ platební karty.
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Technologie pro provozování mikroplatebních služeb se dají rozdělit do tří 

kategorií. Jsou to symbolicky založené (tzv. token-based či balance-based), účtovací 

(tzv. billing) a místní  neboli  vlastnické (tzv.  proprietary,  in-house). Každá z výše 

uvedených  kategorií  se  vyznačuje  jedinečnou  konfigurací  tří  hlavních  subjektů, 

kterými  jsou  zákazník,  prodávající  (poskytovatel  služby)  a  zprostředkovatel 

zúčtovací transakce. 

Symbolicky  založené  systémy  mikroplateb  pracují  se  specifickým  typem 

platidla a dělí se na dvě kategorie dle druhu používaných elektronických peněz. 

Token-based elektronické peníze jsou opravdovou virtuální kopií skutečných 

mincí.  Existují  v  předem definovaných  hodnotách,  které  je  pro  rozměnění  třeba 

poslat  do  vydávající  banky.  Typickým  příkladem takového  systému  je  Ecash  od 

firmy Digicash.

Druhou kategorií jsou balance-based elektronické peníze, které mají podobu 

pouhého kladného nebo záporného zůstatku na elektronickém účtu. Balance-based 

elektronické  peníze  využíval  český  mikroplatební  systém  I like Q,  v současnosti 

s nimi pracují elektronické peněženky jako PaySec, GoPay atd. 4

Poskytovatelé  účtovacích  mikroplatebních  služeb  využívají  již  zavedených 

internetových subjektů, jako jsou telefonní poskytovatelé nebo poskytovatelé služeb 

na  internetu.  Systémy  využívají  provoz  již  fungujících  zákaznických  účtů  či 

předplacených karet. Všechny transakce probíhají v běžných měnách daného území. 

Do této kategorie patří například SMS mikroplatby či Premium SMS.

Místní nebo vlastnické řešení jsou využívány většími společnostmi, které jsou 

schopny  vstřebat  spojené  správní  náklady.  Jedná  se  o  vlastní  platební  řešení 

využívané  pro  potřeby  dané  společnosti.  Využívány  jsou  často  virtuální  platební 

prostředky.  Do této kategorie bych zařadila například Linden Dollars z 3D reality 

Second life či platební kredity nakladatelství Economia. 5

Mikroplatby  jsou  vhodné  pro  platby  za  články  z časopisů  či  novin,  hesla 

z encyklopedií,  elektronické  knihy,  fotografie,  animace,  elektronické  dokumenty 

umístěné  na  volném webu  apod.  Platby  za  tyto  dokumenty  jsou  přesto  v mnoha 

případech umožněny pouze platební kartou nebo časově či množstevně omezeným 

předplatným.

Potřebu  mikroplatebních  systémů  ukazují  výzkumné  zprávy  zabývající  se 

platbami  na  internetu.  Americká  asociace  online  vydavatelů  (Online  Publishers 
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Association) vydala zprávu o platbách za internetový obsah, ve které zaznamenala 

dramatický nárůst platebních transakcí zpoplatňujících internetový obsah v USA.a, 6 

Mikroplatební systémy mají potenciál stát se využívanými nástroji pro platby nízké 

hodnoty a vyřešit problém zpoplatňování internetového obsahu.

a Celková hodnota plateb se zvýšila v období 2001/2002 z $276 000 na $3,1 mil.
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2 Historie  českých  mikroplatebních 

systémů

Platební systémy zaměřující se na placení malých částek se v České republice 

objevily na začátku 21. století. Ve světě začal jejich vývoj o několik let dříve, první 

zahraniční mikroplatební systémy vznikaly v polovině 90. let 20. století.

V českém prostředí začaly po roce 2000 fungovat systémy I Like Q, Monetka 

a  Direct  Pay.  Provozovateli  systému  byly  společnosti  Villusion,  Computer  MCL 

Brno a  Computer  Press.  Prvním klasickým českým mikroplatebním systémem se 

stala elektronická peněženka I Like Q pracující s tzv. balance-based elektronickým 

platidlem.  Podobným  systémem  byl  i  následující  DirectPay.  Třetí  mikroplatební 

systém představovala elektronická peněženka Monetka pracující na rozdíl od I like Q 

a DirectPay s českými korunami.

Již v době před vznikem prvních českých mikroplatebních systémů se začaly 

objevovat  tzv.  věrnostní  systémy  či  věrnostní  body.  Jedním  z nich  byl  systém 

pracující  s věrnostními  body  tzv.  Fazolemi.  Věrnostní  program  byl  provozován 

společností Eastbiz Net Inc. a vznikl v polovině roku 2000. Uživatel získával body 

aktivitou  v diskuzích,  vyplňováním dotazníků,  nákupem zboží  apod.  Po  dosažení 

určitého  počtu  Fazolí  měl  nárok  na  slevu  na  zboží  či  přímo  na  zboží  samotné. 

Věrnostní  body  nesloužily  jako  platidlo,  ale  spíše  představovaly  marketingový 

nástroj, nejsou proto považovány za klasické mikroplatební systémy. 7

Milníkem ve vývoji mikroplateb na českém internetu se stal 1. leden 2003. 

První lednový den totiž vstoupila v platnost novela zákona o platebním styku a, která 

nově definovala elektronické platební systémy a jejich používání. Na účtu žádného 

jednotlivého  klienta  nesmí  být  více  jak  4 500  Kč,  celková  částka  vydaných 

elektronických  peněz  nesmí  přesáhnout  6  mil.  Euro  a  provozovatel  provozovatel 

platebního systému se pravidelně hlásí ČNB a celkově podléhá jejímu dohledu. 

Výhradní  právo  provozovat  podobné  systémy  dostaly  pouze  subjekty  s 

bankovní licencí, kterou mikroplatební systémy provozované do začátku roku 2003 

neměly. Důležité bylo také ustanovení zákona týkající se poskytovatelů služeb: 

a Zákon č. 124/2002 Sb.
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„…elektronické peněžní prostředky jsou přijímány pouze omezeným počtem 

poskytovatelů služeb, kteří  jsou ve vztahu k vydavateli  osobou ovládanou, osobou  

ovládající  nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako vydavatel,  nebo kteří jsou 

s vydavatelem spojeni finančním či obchodním vztahem, kterým je zejména společný  

postup při získávání odbytišť (marketing) nebo společná distribuční síť.“

Takže provozovatel elektronického (mikro)platebního systému může platební 

nástroj používat pro potřeby své nebo jej využívat pro potřeby svých rodičovských či 

dceřiných subjektů. Možnost je využití i dalšími příbuznými subjekty, přičemž míru 

příbuznosti zkoumá ČNB. 8

Subjekty  bez  bankovní  licence  mohou  požádat  o  výjimku  (tzv.  Předchozí 

souhlas ČNB) s provozem mikroplatebního systému. Podmínky pro udělení výjimky 

jsou  nastaveny  přísněji  než  v  doporučeních  Směrnice  2000/46/ES.  Ze  tří 

mikroplatebních  systémů  o  výjimku  požádala  pouze  elektronická  peněženka 

Monetka.  DirectPay se pokusil  o převedení  mikroplatebního systému na Standard 

Hellier Bank (SHB) se sídlem v Černé Hoře, tato strategie ovšem nebyla úspěšná.

Objevily  se  i  názory,  že  zpřísněný  zákon  usnadnil  málo  výdělečným 

platebním  systémům  odchod  z trhu.  Tyto  názory  podporují  i  právní  posudky 

vyhotovené k dané situaci, které hodnotily razantní krok společností jako ukvapený. 

Důvody  lze  hledat  například  v ekonomické  sféře.  Roční  obrat  činil  v  případě 

I Like Q  přibližně  1,3  mil.  Kč,  v případě  Monetky  400  000  Kč.  Ani  jeden  z 

provozovatelů neuvedl zisky mikroplatebního systému.

Prvním státem, který zahrnul vydávání všech podob elektronických peněz do 

bankovních obchodů a omezil tak právo jejich vydávání jen na subjekty s bankovní 

licencí,  bylo na podzim roku 1997 Německo. Reagovalo tak tehdy na doporučení 

tehdejšího  Evropského  měnového  institutu  (EMI).  9 Česká  republika  následovala 

tento trend o necelých šest let později.

2.1 I like Q

I like Q byl prvním ryze mikroplatebním systémem na českém trhu. Platební 

systém  vytvořila  firma  Villusion,  spuštěn  pro  veřejnost  byl  1.  ledna  roku  2001. 

Systém I like Q pracoval s virtuálním platidlem „Q“ (tzv.„kvéčka“). Fixní směnný 

kurz vůči české koruně byl nastaven na úrovni 100 Q = 1 Kč. 1 Q tedy představovalo 

hodnotu 1 haléře. 
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Systém umožňoval oboustranné transakce, platidlo bylo tedy možné převést i 

zpět  na  české  koruny.  Transakce  byly  zajišťovány  eBankou.  Internetové  servery 

využívající systém I like Q mohly vystupovat jako emitoři nebo jako kolektoři Q, 

přičemž  systém  umožňoval  i  provozování  obou  rolí  zároveň.  Jako  emitoři  měli 

poskytovatelé  služby  možnost  odměňovat  uživatele  za  návštěvu  svých  stránek, 

aktivitu  v diskuzích  apod.  Odměňování  uživatelů  za  pozornost  věnovanou daným 

webovým stránkám mělo za cíl přilákat větší počet návštěvníků. S větší návštěvností 

webové prezentace se zvyšuje zájem inzerentů. Odměny se pohybovaly v haléřových 

částkách,  které  nezasahovaly  výrazně  do  rozpočtu  provozovatelů.  Systém  tedy 

v tomto  směru  využití  navazoval  na  věrnostní  programy  a  fungoval  spíše  jako 

marketingový nástroj. Servery využívající roli kolektora si naopak nechávaly platit 

za  zboží  či  služby.  I Like Q  mohli  využívat  prodejci  elektronického  obsahu, 

poskytovatelé služeb, elektronické obchody apod.

Uživatel měl možnost získat virtuální platidlo dvěma způsoby. Jedním z nich 

byl bankovní převod peněz do online peněženky, druhým bylo načerpání Q pomocí 

věrnostních  programů.  Mezi  věrnostní  programy  patří  navštěvování  webových 

stránek,  vyplňování  anket  a  dotazníků,  nákup zboží  apod.  V rámci  systému bylo 

možné platidlo libovolně a bezplatně převádět z účtu na účet. 

Zpočátku  se  projekt  zaměřoval  čistě  na  mikroplatby  haléřových  hodnot. 

Postupně však společnost svoji strategii přehodnotila a platidlem bylo možné platit 

téměř vše.

I  like  Q  se  uchytilo  jako  platidlo  také  na  zpravodajských  serverech. 

Implementoval je Interval, Root a posléze také Lupa. Neznamená to ale, že obsah 

těchto serverů byl  plně zpoplatněn.  Jednalo se spíše o oceňování obsahu serveru. 

Čtenáři měli možnost pomocí „kvéček“ ocenit články, a tím pádem i autora textu. 

Na serveru  Lupa  se  získané  příspěvky  za  články  rozdělily  rovným  dílem  mezi 

vydavatele a autora. Výnosy však byly nevelké, průměrná odměna za jeden článek se 

pohybovala  v řádu  desítek  korun.  Mikroplatební  systém  tedy  v počátcích 

nezajišťoval autorům honorář, ale sloužil spíše jako nástroj hodnocení a oceňování. 10 

Jako emitor fungoval server Ebiz.cz, který odměňoval své čtenáře 10 Q za aktivitu 

v diskuzi. Kolektory se naopak stávali autoři děl, kteří využívali možnosti přímého 

zpoplatňování  bez nakladatelství  v roli  prostředníka.  Mezi tyto  autory patřil  např. 
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spisovatel Ondřej Neff, který na portálu evidky.cz prodával sci-fi povídky v ceně od 

10 do 150 Q.

V období  od  února  do  prosince  2001  proběhlo  pomocí  tohoto  systému 

přibližně  2,1 mil.  transakcí.  Počet  uživatelů,  kteří  v daném roce provedli  alespoň 

jednu transakci, se pohyboval okolo 35 000. 11

Systém I like Q skončil s provozem po dvou letech fungování v roce 2003. 

I přes  nedlouhou  dobu  působení  byla  jeho  existence  významná  pro  další  vývoj 

mikroplatebních systémů. Za velkou výhodu I Like Q považuji bezplatné transakce 

mezi  účty  a  oboustrannou  konvertibilitu  s oficiální  českou  korunou.  Jeden 

z problémů  mikroplateb  totiž  spočívá  v  obavě  uživatelů  z nevyčerpání  vložené 

částky. Virtuálním platidlem mohli uživatelé platit např. v internetových obchodech, 

Pražské energetice za elektřinu, oceňovat články v elektronických časopisech atd. Již 

v počátku  vývoje  byly  mikroplatby  používány  pro  ocenění  či  zpoplatnění 

elektronických dokumentů.  12 I Like Q představovalo naději na změnu ve způsobu 

placení za informační služby, systém ale nesplnil požadavky pozdější novely zákona 

o platebním styku. 13

2.2 DirectPay

Ještě  v roce  2001  přibyl  na  českém  trhu  další  platební  systém,  který  se 

zaměřoval  na  transakce  mikroplatebních  částek.  Provozovatelem  systému  byl 

Computer MCL Brno. 14 DirectPay představoval velmi podobný systém jako I Like 

Q. Oba systémy pracovaly s tzv. balance-based elektronickými penězi, s oboustranně 

směnitelným a českými korunami krytým virtuálním platidlem. DirectPay pracoval 

s virtuálním  platidlem  Nuggety,  měl  však  jinak  nastavený  kurz  k české  koruně, 

1 Nugget  =  10Kč.  Primárním cílem nejen  tohoto  systému  bylo  rychlé  provedení 

platebních  transakcí  s  minimálními  poplatky  pro  zúčastněné  subjekty.  Systém 

umožňoval  placení  na  internetu  za  zboží  či  služby,  transakce  mezi  jednotlivými 

držiteli platidla, ale také zpoplatnění přístupu na webové stránky. Uživatel systému 

tak mohl být zároveň kolektorem i emitorem. Computer MCL Brno zavedl poplatek 

za převod z českých korun na virtuální měnu. V hodnotě do 250 Kč činil poplatek 

1% z převáděné částky, při vyšší transakci byl poplatek standardizován na 2,50 Kč.

Systém DirectPay byl vhodný pro zpoplatňování zboží, ale především služeb 

na internetu. Podobně jako jiné systémy čelil častému problému nových platebních 

9



nástrojů,  jenž spočívá  v malém počtu  zúčastněných  serverů poskytujících  služby, 

zboží  a  kvalitní  informace.  Po  novele  zákona  o  platebním  styku  nepožádal 

provozovatel  systému Českou národní  banku (ČNB) o výjimku a DirectPay jako 

platební nástroj zanikl.

2.3 Monetka

Elektronická peněženka Monetka byla  spuštěna dne 14. února 2002. Nový 

platební  systém vyvinula  firma Computer  Press.  V době zavádění  systému na trh 

byly již funkční mikroplatební systémy I Like Q a DirectPay. Monetka představovala 

další  mikroplatební  systém kreditního  typu.  Na rozdíl  od stávajících  systémů ale 

Monetka  nepodporovala  využívání  systému  jako  věrnostního  programu.  Hlavním 

rozdílem  mezi  Monetkou  a  zavedenými  systémy  I  like  Q  a  DirectPay  byl  druh 

platidla.  Monetka  na  rozdíl  od  zmíněných  systémů  nepracovala  s virtuálním 

platidlem, ale s českými korunami.

Elektronická  peněženka  byla  vyvinuta  primárně  jako  platební  nástroj  pro 

zpoplatňování  služeb  a  zboží.  S touto  specifikací  byla  zavedena  spíše  jako 

konkurence bankovních platebních nástrojů či dobírkové služby České pošty. Velké 

množství  nákupů  na  internetu  je  stále  realizováno  pomocí  dobírky.  V takovémto 

případě nemá obchodník jistotu, že zákazník zboží převezme a zaplatí. Při využívání 

Monetky měl obchodník větší přehled o krocích zákazníka, o zaplacení se dozvěděl 

již po provedení transakce.

Monetka  svým  zákazníkům  nabídla  zhodnocení  peněz  uložených 

v elektronické  peněžence,  pokud uložená  částka  přesáhne  200 Kč.  ComputerPress 

není bankovní institucí, takže toto finanční zvýhodnění nemůže být považováno za 

úroky. Platební systém byl ale navržen pro platby a ne pro uchovávání peněz na účtu. 

Computer  Press  nabízel  zpočátku  majitelům účtu  100 Kč za  každých  utracených 

500 Kč  prostřednictvím  systému  Monetka.  Uživatelé  byli  tímto  způsobem lákáni 

k častému využívání tohoto platebního systému. 15

Působnost Monetky spadá do první vlny českých mikroplatebních systémů, 

tedy  do  doby  před  novelou  zákona.  Mikroplatební  systém  poskytoval  zdarma 

založení  účtu,  vedení  účtu,  nezpoplatňoval  ani  provedené transakce.  Poplatek byl 

stanoven pouze za převod peněz zpět na bankovní účet, který byl zpoplatněn 50 Kč. 

V době vzniku měla internetová peněženka díky svým vlastnostem šanci uspět na 
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trhu elektronického obchodu. Měla potenciál nahradit dosavadní nejčastější způsoby 

placení,  tedy  platbu  platební  kartou  a  dobírku  České  pošty.  Spolu  s I Like Q  a 

systémem  DirectPay  ji  zastavila  novela  zákona  o  platebním  styku.  Monetka  ale 

požádala ČNB o výjimku, kterou získala v roce 2004.

2.4 Shrnutí

První  české  mikroplatební  systémy  navazovaly  na  zavedené  věrnostní 

systémy.  Na  rozdíl  od  tehdy  rozšířených  způsobů  platby  měly  výhodu  malých 

nákladů na proces platby.  Uživatel  neplatil  žádné poplatky za vedení účtu ani za 

transakce. Oproti klasickým bankovním účtům neposkytovaly mikroplatební systémy 

standardně  možnost  úročení  zůstatků,  nebylo  proto  výhodné  držet  v  nich  velké 

množství  peněz.  Mikroplatební  systémy  sloužily  především  jako  prostředek  pro 

levné a rychle provedené transakce. V době vzniku prvních českých mikroplatebních 

systémů  mohla  v jejich  neprospěch  působit  neexistence  dlouhodobě  funkčního 

modelu, na který by se mohly odvolávat. Dále potom fakt, že provozovatelé systému 

elektronických peněz nejsou pojištěni v rámci Fondu pojištění pohledávek z vkladů, 

částky vložené do systémů tak nejsou pojištěny.

První české mikroplatební systémy kombinovaly služby podobné věrnostním 

programům  se  službami  klasických  platebních  systémů.  Novela  zákona 

č. 124/2002 Sb.  zastavila  provoz  systémů  I  Like  Q  a  DirectPay.  ComputerPress 

požádal o souhlas ČNB s provozem elektronické peněženky Monetka, který obdržel 

v roce 2004.
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3 Zahraniční mikroplatební systémy

3.1 Millicent

Na  konci  roku  1997  vznikl  jeden  z prvních  systémů  vytvořený  pro 

zpoplatňování internetového obsahu. Firma Digital Equipment Corporation oznámila 

v prosinci  1997  spuštění  mikroplatebního  systému  Millicent.  Platby 

zprostředkovávané tímto systémem se měly pohybovat ve výši od desetiny amerického 

centu  do  pěti  dolarů.  Jednalo  se  o mikroplatební  kuponový  systém  placení,  který 

používal specifické obchodní digitální texty. Platby se uskutečňovaly pomocí výměn 

elektronických  poukázek  (kuponů,  obchodních  digitálních  textů),  tzv.  scripů. 

Poukázky  se  vyměňovaly  mezi  zákazníkem,  prodejcem  a  zprostředkovatelem. 

Zákazník  si  zakoupil  scrip  zvoleného  zprostředkovatele.  U  zprostředkovatele  bylo 

možno scrip využít jako platidlo pro pořízení scripu prodejce. Tento krok nebyl nutný, 

pokud zákazník scrip prodejce vlastnil z minulé transakce. Zákazník tak získal scrip 

prodejce a  nový zprostředkovatelský scrip  v hodnotě zbylého zůstatku na účtě.  Při 

objednávání zboží či služeb u prodejce zaslal zákazník spolu s objednávkou získaný 

scrip daného prodejce. Prodejce potom mohl vyřídit zakázku a zaslat prodejní scrip 

v hodnotě  zůstatku.  Systém měl  urychlit  proces  verifikace,  která  zde  na  rozdíl  od 

jiných systémů nebyla centralizovaná, a minimalizovat náklady. Systém Millicent byl 

nabízen ve třech druzích protokolů. Protokoly se od sebe lišily stupněm zabezpečení 

komunikace mezi zúčastněnými stranami. 16, 17

Mikroplatební  systém  byl  vhodný  pro  zpoplatnění  elektronického  obsahu. 

Systém  umožňující  platit  velmi  malé  částky  otevřel  trh  pro  internetové 

zprostředkovatele  elektronického  obsahu,  ale  i  pro  tradiční  nakladatelství  a 

individuální  publikování.  Millicent  byl  vhodný převážně pro platby s  velmi nízkou 

hodnotou,  proto vyhovoval  i  platbám za část  dokumentu,  např.  za  článek či  jednu 

kapitolu  knihy.18 Velký  potenciál  představoval  pro  zpoplatňování  elektronických 

časopisů,  novin,  počítačových  her  či  hesel  z encyklopedií.  Není  proto  divu,  že  již 

testovacích  verzí  nového  protokolu  se  zúčastnily  firmy  Reuters  News  Service  a 

Infoseek  Information  Network.  Millicent  patřil  k prvním  mikroplatební  systémům 

vůbec, tím pádem stál na počátku zpoplatňování internetového obsahu a služeb.
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3.2 PayPal

PayPal  je  zavedeným  platebním  systémem  poskytujícím  služby  ve  103 

zemích  světa.  Se  vznikem v roce  1998  patří  ke  starším  platebním systémům  na 

internetu a spadá do kategorie tzv. kreditních systémů. PayPal na rozdíl od mnoha 

jiných zprostředkovatelů plateb působících v 90. letech funguje dodnes. Od založení 

se jeho působnost posunula k vyšším, nejen mikroplatebním částkám. Svůj podíl na 

této  změně  mají  jistě  i  vyšší  výnosy  při  zprostředkovávání transakcí  s vyšší 

hodnotou.  V době  zavádění  systému  bylo  připisováno  novým  uživatelům  k účtu 

zdarma  $10.  Tento  marketingový  tah  způsobil  systému  na  určitou  dobu finanční 

problémy.

Od října 2006 mohou zákazníci  z České republiky nejen odesílat,  ale také 

přijímat platby. Při připojování platební karty je strženo 50 Kč, které jsou převedeny 

na PayPal účet po ověření vlastnictví bankovního účtu. Číslo karty není vyžadováno 

povinně při  registraci,  bez jeho udání  má však uživatel  pouze omezené  možnosti 

služby.  Čeští uživatelé mívají  problémy s přijetím některých typů debetních karet, 

obecně  je  lepší  mít  v tomto  případě  kartu  embosovanou.  Účet  je  možné  vést  i 

v českých korunách, rozhraní však v české verzi doposud neexistuje. 

K dispozici  jsou  tři  typy  účtů:  Personal,  Premium  a  Bussines.  Příjem  i 

odesílání  peněz  je  při  používání  účtu  typu  Personal  zdarma,  ale  není  umožněno 

přijímat peníze poslané přímo pomocí platební karty.  Tato služba je umožněna až 

u účtu Premium. Převedení na Premium účet je zdarma, uživatel však může celkově 

provést pouze dvě konverze. U Premium účtu jsou již zpoplatněny příchozí platby 

paušálně 10 Kč plus 3,4% z přijaté částky. 

Výhoda platby pomocí PayPalu v porovnání se samostatnou platbou kartou 

spočívá  v neposkytnutí  citlivých  údajů  poskytovateli  služby  (obchodníkovi),  dále 

uživatel  nemusí  zadávat  údaje  z karty  při  každé  jednotlivé  platbě.  Platit  pomocí 

PayPal  platební  brány  mohou  i  zákazníci,  kteří  nemají  založený  účet.  Po 

přesměrování  na  platební  bránu  zadají  potřebné  údaje  k provedení  transakce. 

Zákazník  zadává  stejné  údaje  jako  při  klasické  platbě  kartou,  ale  s vyšší  mírou 

zabezpečení, protože údaje neregistruje obchodník. 19

V porovnání s podmínkami ostatních platebních systémů jsou zde nastaveny 

vysoké  poplatky účtované za příchozí  platby.  PayPal  je přesto systémem světově 
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velice rozšířeným, v roce 2006 dosáhl 100 miliónů zaregistrovaných uživatelů. Tito 

uživatelé  PayPal  účtu představují  pro prodejce potenciální  zákazníky.  Toto velice 

rozšířené  využívání  systému  naopak  chybí  českým  mikroplatebním  systémům.  20 

Rozvoj  PayPalu  souvisí  s internetovou  aukční  síní  eBay,  kde  je  systém  hlavním 

platebním nástrojem. PayPal lze dále využít při platbách za elektronické knihy, např. 

na portálech e-library.net,  buy-ebook.com, ebooks-library.com. Velice rozšířený je 

v elektronických obchodech specializovaných na prodej softwaru.

3.3 ClickandBuy

ClickandBuy je platební systém fungující od roku 1999. Systém provozuje 

britská společnost ClickandBuy International  limited s hlavním sídlem v Londýně. 

Platební  systém  je  vhodný  i  pro  transakce  mikroplatebních  hodnot  a  spadá  do 

skupiny tzv. kreditních systémů. ClickandBuy nabízí přes dvacet mutací jazykových 

rozhraní. Rozhraní v českém jazyce je zobrazováno pouze registrovanému uživateli a 

není  dosud  plně  dopracováno,  např.  „Help“  je  dostupný  pouze  v angličtině. 

Registrace vyžaduje velmi mnoho osobních údajů včetně plné doručovací  adresy, 

telefonního čísla, data narození a čísla platební karty. Zadáním údajů však registrace 

nekončí.  Možnost  využít  všechny  funkce  systému  má  až  uživatel,  který  prokáže 

platnost  zadané emailové adresy a čísla  platební  karty.  Pro potvrzení  bankovního 

účtu vyžaduje systém odepsání dvou náhodných částek v rozmezí od 1,00 do 1,99 Kč 

z daného účtu. Uživatel si musí zjistit jejich přesnou výši a tu zadat do potvrzovacího 

formuláře, v případě správnosti údajů jsou částky převedeny na účet ClickandBuy a 

proces ověření je dokončen.

Nabití kreditního účtu lze uskutečnit dvěma způsoby, pomocí čísla platební 

karty zadaného při registraci nebo bankovním převodem. Peníze převedené pomocí 

bankovního převodu jsou na účtu ClickandBuy dostupné během 3 až 5 dnů, přičemž 

tento  způsob není  nijak  zpoplatněn.  Naproti  tomu při  použití  platební  karty  jsou 

peníze  dostupné  prakticky  ihned,  ale  je  zde  účtován  poplatek  3,9% z převáděné 

částky. Úplný ceník služby je znázorněn v tabulce č. 1.

Tab. č. 1: Ceník služeb ClickandBuy 

Typ služby Cena služby
Založení účtu zdarma

Převod zpět na bankovní účet 1,85 Euro
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Měsíční servisní 
poplatek/vedení účtu

1 Euro

Dobíjení bankovním převodem zdarma

Dobíjení platební kartou
3,9% z převáděné 

částky
Systém využívá okolo 14 000 obchodníků a poskytovatelů služeb. Mezi ně 

patří například televize MTV, RTL, deníky Welt Online, časopisy Spiegel Online, 

Bild.de,  mobilní  operátoři  T-mobile,  Telefonica  atd.  21 Velké  rozšíření  systému 

svědčí o vysoké důvěryhodnosti tohoto mikroplatebního nástroje, která je mj. získána 

zavedenými bezpečnostními opatřeními. Ověřování částek převedených ze zadaného 

účtu  zabrání  zneužití  údajů  platební  karty,  protože  neoprávněný  držitel  údajů 

vytištěných na platební kartě nemá přístup k pohybům na účtu. ClickandBuy jako 

jeden z mála vybírá poplatek za vedení účtu (tzv. servisní poplatek), který je běžný 

u klasických bankovních účtů. Poplatek za nabití účtu platební kartou je vyšší než 

obvykle,  ale  uživatel  má  možnost  využít  bezplatný  převod  pomocí  bankovního 

příkazu.

ClickandBuy je světově rozšířeným mikroplatebním systémem, který je často 

využíván  pro  provoz  informačních  služeb.  Porovnání  s jinými  mikroplatebními 

systémy je provedeno v tabulce č. 5. 

3.4 Shrnutí 

Výhodnost  placení  pomocí  univerzálních  platebních  systémů  spočívá 

v rychlejším zadání platby.  Kupující  zadá pouze údaje pro potvrzení držení konta 

daného  platebního  systému  a  potvrdí  výši  platby.  Při  platbou  kartou  jsou  často 

požadovány nejen údaje nutné k provedení transakce, ale celá registrace. Takto jsou 

nastaveny  platby  například  na  portálu  ebooks.com,  kde  je  možno  použít  pouze 

platební  kartu.  Zákazník  se  musí  i  v případě  jednorázové  platby  zaregistrovat, 

požadovány jsou kontaktní údaje včetně adresy a telefonního čísla. Pro poskytnutí 

platebních údajů musí mít uživatel důvěru v bezpečnost zadaných informací, nehledě 

na to, že jejich vyplňování zabere potenciálnímu plátci čas.

  

16 Millicent Payment System Coming. CardTrack Online [online]. 1997-12-03 [cit. 2009-05-06]. 
Dostupný z www: <http://www.cardweb.com/cardtrak/news/cf3_12a_97.html>.

17 SLABÝ, Petr. Implementace technologie SET. Praha, 2000. 88 s., 2 tab. Diplomová práce (Ing.). 
České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Automatické řízení a inženýrská informatika.
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18 GLASSMAN, S., et al. The Millicent Protocol for inexpensive electronic commerce. 
In Proceedings of the Fourth International World Wide Web Conference, December 11-14, 1995,  
Boston, Massachusetts, USA [online]. Boston : MIT Laboratory for Computer Science, 1995 [cit. 
2009-02-11]. Dostupný z www: <http://www.w3.org/Conferences/WWW4/Papers/246/>. 

19 PayPal [online]. San Jose (California, USA) : PayPal, Inc., c1999-2009 [cit. 2009-5-1]. Dostupný z 
www: <https://www.paypal.com>.

20 BARANYK, Jan. PayPal v praxi: žádný velký zázrak. Lupa [online]. 2006-11-14 [cit. 2009-5-1]. 
Dostupný z www: <http://www.lupa.cz/clanky/paypal-v-praxi-zadny-velky-zazrak>. ISSN 1213-
0702.

21 ClickandBuy [online]. London : ClickandBuy International limited, c2000-2009 [cit 2009-5-7]. 
Dostupný z www: <www.clickandbuy.com>.
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4 České mikroplatební systémy současnosti

4.1 SMS platby

Pro vytvoření  úspěšného mikroplatebního  systému je  třeba  zajistit  několik 

prvků. Důležité jsou vlastnosti jako mobilita, dostupnost, flexibilita či univerzálnost. 

Mobilní  telefony  mají  minimálně  dvě  z těchto  vlastností,  mobilitu  a  dostupnost. 

Platby  pomocí  mobilního  telefonu  jsou  navíc  anonymní  a  transakce  probíhají 

v řádech vteřin. SMS platby patří na rozdíl od elektronických peněženek do skupiny 

tzv.  debetních  systémů.  Díky  velkému  rozšíření  mezi  obyvatelstvem  a  vysoké 

adaptaci do běžného života představuje mobilní telefon vhodný platební nástroj.  22 

Česká  republika  patří  mezi  země  s nejvyšším  počtem  účastníků  mobilní  sítě. 

V Evropské unii  připadalo  v roce 2007 na 100 obyvatel  průměrně  113 účastníků 

mobilních sítí. V České republice byl průměr v daném roce ještě vyšší, 128 účastníků 

na 100 obyvatel. 23

Reklama výrobce mobilních telefonů Nokia slibovala rozšíření funkcionality 

mobilních telefonů:  "You can't use your credit  card as a mobile phone, but soon  

you'll be able to use your phone as a credit card".  V roce 2009 tento slib splnila. 

Pomocí  mobilního  telefonu  se  speciálním  čipem  a  připojením  k internetovému 

bankovnictví lze mobilní telefon použít bezdotykově jako platební kartu. Služba je 

prozatím  dostupná  pouze  v Malajsii,  a  zdali  se  inovace  stane  novým  platebním 

způsobem,  ukáže  teprve  čas.  24 Tato  kapitola  však  bude  věnována  současným 

možnostem využití mobilního telefonu jako platebního nástroje. 

4.1.1    Premium SMS

V roce 2002 založili  mobilní  operátoři  spolu s  pěti  bankami  Asociaci  pro 

mobilní platby (MPA), která měla za úkol umožnit rozšířené placení prostřednictvím 

mobilu. Vhodným nástrojem se ukázaly být krátké textové zprávy, jež jsou v České 

republice velice rozšířeným způsobem komunikace.

Za  prvopočátek  SMS  (Short  message  service)  mikroplateb  můžeme 

považovat  službu  Premium  SMS.  Tato  služba  umožňuje  na  rozdíl  od  SMS 

mikroplateb  výhradně  platby  za  služby přímo  související  s  mobilními  telefony  a 

taxativně vymezenými operátory. Jedná se o služby telekomunikačního charakteru, 
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které  jsou  nabízeny  partnerskými  společnostmi  operátorů.  Majiteli  mobilního 

telefonu je pomocí Premium SMS umožněno účastnit se soutěží, vyplňovat ankety, 

hlasovat  v médiích,  objednávat  melodie,  loga  či  obrázky  do  svého  mobilního 

telefonu.  Přesné  parametry  služby  Premium  SMS stanovují  Obecná  pravidla  pro 

poskytování Prémiových služeb (Premium SMS, Premium MMS). V roce 2006 bylo 

v Evropě  využití  Premium  služeb,  tedy  Premium  SMS  a  volání,  nejčastějším 

způsobem placení pomocí mobilního telefonu. 25

Premium SMS a SMS mikroplatby se neliší technickým provedením platby, 

odlišně jsou nastaveny pouze obchodní a právní podmínky. Jedním z rozdílů mezi 

SMS  mikroplatbami  a  Premium  SMS  jsou  odlišně  stanovené  podíly  pro 

poskytovatele  služeb.  Zdroje  nejsou jednotné  v informování  o  výši  výnosů.  Výše 

výnosů se liší dle vybraného operátora a konkrétně nastavených podmínek, které jsou 

ve většině případů chráněny mlčenlivostí. 

Pro provedení SMS platby je třeba dodržet přesný formát telefonního čísla i 

samotného obsahu zprávy.

Formát čísla  Premium SMS má tento tvar: 90z AB XY

• AB: unikátní číslo provozovatele služby

• 90z: specifikace použití Premium SMS služby (z řady 900-909)

• XY: koncová cena pro zákazníka včetně DPH

Výše ceny za odeslanou Premium SMS zprávu je dána koncovým dvojčíslím 

čísla PR SMS. Maximální cena je tedy omezena na 99 Kč včetně DPH, minimální 

cena na 1 Kč.

V mobilním marketingu se rozlišují dva typy služeb. Prvním typem jsou tzv. 

Mobile  Originated  (MO) služby,  které  jsou  zpoplatněné  v  okamžiku  odeslání  ze 

strany zákazníka. Druhý typ představují tzv. Mobile Terminated (MT) služby, jejichž 

zpoplatnění probíhá v okamžiku přijetí na straně zákazníka. Běžně dostupné cenové 

hladiny pro MO služby jsou tyto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 26, 

30, 35, 39,40, 45, 50, 59,60, 69, 79, 80, 89 a 99 Kč. Běžně dostupné cenové hladiny 

pro MT služby jsou tyto:  1.50,  2,  2.50,  3,  3.50,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  12,  15,  20, 

20.5,26.5, 30, 35, 40, 50, 55, 69, 79, 80 a 99 Kč. 26

Čeští mobilní operátoři zavedli službu placených SMS v roce 2002 po dohodě 

s Asociací bank. SMS platby byly využívány např. pro pomoc při likvidaci následků 
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povodní  v roce  2002.  Tyto  dárcovské  SMS  aktivovaly  fenomén  dárcovské  SMS 

(Donor Message Service), tzv. DMS.  27 Zpočátku nebyl systém jednotný, operátoři 

měli různá čísla, tvary i ceny služby. V současné době jsou dárcovské SMS posílány 

vždy na číslo 87777 a je stanoven konkrétní tvar zprávy,  jejíž obsah se mění jen 

podle názvu podporovaného projektu. Pevně stanovena je i cena na 30 Kč. Pomocí 

DMS mohou být po přidělení písmenného identifikačního kódu financovány různé 

dobročinné projekty či nadace. Na rozdíl od Premium SMS si operátoři účtují max. 

10% z poslané  částky.  Podporovaný  projekt  tak  z SMS  platby  v hodnotě  30  Kč 

obdrží 27 Kč.

Aplikace zprostředkovávající  SMS platby kombinují  v některých  případech 

vlastnosti  Premium  SMS  s SMS  mikroplateb  (viz  kap.  4.1.2)  a  je  tudíž  obtížné 

přesně určit typ SMS platby.

4.1.2    SMS mikroplatby

Placení  za zboží a služby pomocí  mobilního telefonu lze nazvat termínem 

SMS  platby  či  m-platby.  M-platby  poskytují  v roce  2009  operátoři  T-mobile  a 

Vodafone.  Telefonica O2 připravuje do budoucna novou technologii  placení  NFC 

(Near  Field  Communication),  která  by  měla  být  využívaná  např.  při  placení  za 

městkou  hromadnou  dopravu,  m-platby  ale  momentálně  nepodporuje.  Vodafone 

nazývá službu M-peněženka, přestože není potřeba nikam peníze přesunovat. 

T-mobile  nazval  službu m-platby.  Pro uskutečnění  platby je třeba zadat  telefonní 

číslo  či  autorizační  údaje  pro  T-zones.  Zákazníkovi  přijde  konfirmační  SMS 

s identifikačním  číslem,  které  je  třeba  vyplnit  do  pole  v platební  bráně.  Poté  je 

provedena samotná platba a částka je odečtena z telefonního kreditu zákazníka nebo 

je vyúčtována v měsíčním výpisu v sekci platby třetím stranám. Pomocí služby

T-zones mají autorizovaní zákazníci možnost nakupovat hudbu, obrázky, video, hry 

či objednat informační služby do mobilního telefonu. 28

Velkou  nevýhodou  těchto  služeb  je  velmi  malý  počet  obchodníků 

akceptujících  m-platby.  T-mobile  má  smlouvu  se  16  obchodními  partnery,  M-

peněženku od Vodafone je možné použít pouze na serveru i-legalne.cz. U Vodafonu 

jsou tedy možnosti univerzálního platebního systému velice omezeny a M-peněženka 

se  za  těchto  podmínek  stává  uzavřeným  platebním  systémem  pro  server  i-

legalne.cz.29 
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Studie zabývající  se mobilním marketingem ukazují,  že  výhoda mobilních 

technologií a služeb tkví v jejich nezávislosti na čase a místě. 

Pro mobilní operátory by mělo být teoreticky snadnější zavádět nové platební 

metody, protože na rozdíl od bank nenavazují na zavedený systém plateb. V případě 

mobilních plateb navíc nejsou nutné silné autorizační nástroje. Samotné vlastnictví 

mobilního telefonu je částečnou identifikací.

Nejvíce  rozvinutou  službou  jsou  doposud  PR  SMS  a  DMS,  přestože  u 

PR SMS mají operátoři  nastavené velmi vysoké poplatky za službu. Rozšíření m-

plateb brání malý počet poskytovatelů služeb, u kterých lze platební nástroj využít. 

Při  zavádění  mikroplatební  metod  využívají  poskytovatelé  informačních  služeb 

výhodu rozšíření mobilního telefonu mezi obyvatelstvem. Patrné je to například u 

internetových  encyklopedií  či  zpravodajských serverů,  kde jsou kromě klasického 

předplatného zaváděny SMS platby.

4.1.3    SMSden.com

SMS den je projekt zajišťující zpoplatňování internetového obsahu. Provoz 

mikroplatebního systému zajišťuje společnost I&Q GROUP. SMS den vznikl v roce 

2004 a patří k prvním projektům v České republice, které se zabývaly zpoplatněním 

informačních  služeb.  Jak už  napovídá  název systému,  platby jsou uskutečňovány 

pomocí SMS mikroplateb. Autoři projektu nikde termín Premium SMS nezmiňují, 

přesto podmínky plateb se PR SMS službě velice podobají. Formát telefonního čísla 

spadá do skupiny vymezené pro PR SMS a výnosy mobilních operátorů jsou velice 

vysoké.  SMSden  však  nesplňuje  podmínku  plateb  za  služby přímo  souvisejícími 

s mobilními telefony, kombinovány jsou tedy PR SMS a SMS mikroplatby.

Projekt pracuje se dvěma doménami, mikroplatby.cz a smsden.com. Podobně 

jako  dále  uvedená  aplikace  Payloadz  (viz  kap.  5.4.3)  se  SMSden  zaměřuje  na 

zpoplatňování elektronických dokumentů či přístupu na webové stránky.

V červnu 2005 bylo zavedeno schvalování zpoplatňovaných obsahů a služeb. 

SMSden se tímto krokem snažil zamezit pozdějšímu zablokování obsahu či služby 

mobilními  operátory.  Schvalování  bylo  reakcí  na  blokaci  projektu,  který 

zpoplatňoval nelegální software. 30

Služby SMSden jsou poskytovány bezplatně. Poskytovatel obsahu či služby 

získává výnosy z odeslaných SMS zpráv. Výše výnosů se dle mobilního operátora 
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liší až o 20%. Pro příklad zde uvádím výši výnosů pro poskytovatele služeb, pokud 

zákazník při platbě využije služby operátora T-mobile (viz tabulka č. 2). 31 Tabulka 

ukazuje výši výnosů v závislosti na počtu platebních SMS za měsíc (uvedeny jsou 

hodnoty výnosů do 50 000 SMS za měsíc). Ceník je platný od 1. 9. 2005. 

Tab. č. 2: Výnosy služby SMSden u operátora T-mobile 

Cena 
SMS s 
DPH

Bez 
DPH

0 – 
1.000

Nad 
1.000

Nad 
5.000

Nad 
20.000

3 2,52 0,60 0,62 0,63 0,66
6 5,04 1,70 1,75 1,80 1,87
9 7,56 2,55 2,63 2,70 2,81

30 25,21 12,50 12,85 13,20 13,66
50 42,02 20,68 21,27 21,86 22,65
79 66,39 32,53 33,48 34,42 35,68
99 83,19 36,46 37,55 38,65 40,11

Pro  platby  v  ČR  má  tento  server  rezervovánu  sadu  telefonních  čísel  ve 

formátu  904 09 XX  a  903  09  XX. Poskytovatel  elektronického  obsahu  má 

k dispozici 7 cenových hladin: 3, 6, 9, 30, 50, 79 nebo 99 Kč. Pro platby aplikace 

SMSden  client  je  zaregistrováno  klíčové  slovo  DEN.  Po  poslání  SMS  zprávy 

v daném formátu získá zákazník šestimístný kód transakce. Pro transakce nad 10 Kč 

je  k dispozici  novější  verze  platební  brány  využívající  jiné  klíčové  slovo  AJA a 

telefonní číslo ve formátu 903 09 XX.

Aplikace  SMSden  představují  rychlý  způsob  zpoplatnění  internetového 

obsahu. Implementace aplikací SMSden není časově náročná a samotné zpoplatnění 

probíhá do jedné minuty od vyslání požadavku. Systém využívá mobilního telefonu 

jako platebního prostředku. Při využití SMS plateb musí poskytovatel služby nastavit 

cenu  přibližně  o  50%  výše,  aby  dosáhl  požadovaného  výnosu  z poskytnutého 

dokumentu  či  služby.  Takto  vysoká  cena  ale  může  odradit  zákazníka  od  využití 

služby. Mobilní operátoři nemají zájem na snížení poplatků za SMS platby, proto je 

tato metoda sice efektivním způsobem zpoplatňování internetového obsahu, ale pro 

poskytovatele  služby  finančně  nevýhodná  v porovnání  s  jinými  mikroplatebními 

systémy.
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4.1.4    Pipay.cz/Mobilníplatby.cz

Jedním z agregátorů SMS plateb byl server pipay.cz. Mikroplatební systém 

provozovaly společnosti Pipeline a Wirenode.

Pro poskytovatele služeb byly k dispozici pouze dvě cenové hladiny. Služba 

mohla  být  zpoplatněna  pomocí  SMS mikroplateb  cenou 50 nebo 79 Kč.  Výnosy 

poskytovatelů  služeb  byly  nižší  o  19%  DPH,  podíl  agregátora  a  především  o 

poplatky  mobilního  operátora.  Mobilní  operátoři  T-mobile,  Eurotel  a  Oscar  měli 

nastaveny poplatky rozdílně,  a  proto se  lišily  i  výnosy poskytovatelů  služeb  (viz 

tabulka č. 3). 

Tab.č. 3:Výnosy pro poskytovatele služeb PiPay.cz

Cena SMS zprávy T-mobile Eurotel Oscar

50 Kč 21,50 Kč 18,50 Kč 15,00 Kč

79 Kč 34 Kč 32 Kč 27 Kč

Služba  je  nyní  provozována  společností  Wirenode  pod  názvem 

Mobilníplatby.cz.  Systém  je  založen  na  tzv.  m-platbách.  Registrace  a  využívání 

služby  není  nijak  zpoplatňováno.  Transakční  provize  pro  operátory  a  pro  službu 

Mobilníplatby.cz  jsou  strhávány  z ceny  SMS.  Zbylý  výnos  připadá  poskytovateli 

služby (viz tabulka č. 4). Ceny v tabulce jsou uváděny v českých korunách. Jedná se 

o tabulku výnosů při maximálním měsíčním obratu 5 000Kč. 32

Tab. č. 4: Výnosy pro poskytovatele služeb Mobilníplatby.cz

Cena SMS pro zákazníka T-mobile O2 Vodafone

Včetně DPH Bez DPH

10 4,00 3,63 2,68

20 7,98 8,71 5,66

30 13,07 13,07 9,37

50 21,78 21,78 17,78

79 34,42 37,28 31,55

99 43,13 50,32 42,41

Prostřednictvím SMS mohou platit  pouze držitelé SIM karet českých nebo 

slovenských  mobilních  operátorů.  Účet  je  možné  vést  v českých  korunách  nebo 

v Eurech  pro  uživatele  ze  Slovenské  republiky.  Registrace  do  systému  vyžaduje 
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základní osobní údaje, e-mailovou adresu a číslo účtu. Dále jsou požadována  IČ a 

DIČ nebo rodné číslo.

Přijímat  platby  je  možno  pomocí  tzv.  platební  brány.  Platební  bránu  lze 

založit  vyplněním  interaktivního  formuláře,  který  vyžaduje  údaje  o  poskytované 

službě  či  prodávaném  zboží,  URL  adresu,  text  požadované  i  odpovědní  SMS  a 

souhlas  s podmínkami  platebního  systému.  Zpoplatňovaná  služba  prochází 

schvalovacím  procesem,  při  kterém je  zkoumán  její  obsah  či  druh  prodávaného 

zboží.  Vyúčtování  příchozích  plateb  probíhá  vždy jednou za  měsíc  v případě,  že 

vyplácená částka přesáhne 1 000 Kč.

Společnost  Wirenode  provozuje  tzv.  účtovací  mikroplatební  systém 

využívající služeb mobilních operátorů. Z tabulky č. 4 je patrné, že nejmenší výnosy 

obdrží  poskytovatel  služby při  zprostředkování  platby  operátorem Vodafone.  Pro 

poskytovatele služeb je z hlediska výše výnosů výhodnější nabízet služby či zboží 

zpoplatněné  dražšími  m-platbami.  Při  odeslané  SMS  v hodnotě  10  Kč  získá 

poskytovatel služby max 40% z ceny, při SMS zpoplatněné 99 Kč až 50%.  

4.2 PaySec

PaySec je český platební systém, který vytvořila Československá obchodní 

banka, a.s. Platební systém byl pro uživatele spuštěn 1. července 2008 a je vhodný i 

pro platby mikroplatební hodnoty. Jedná se o další z kreditních typů platebních bran, 

kdy si uživatel nejdříve dobije konto vloženou částkou. Naplnění účtu je umožněno 

bezplatně  bankovním  převodem,  poplatek  je  účtován  při  nabití  pomocí  platební 

karty. Vedení i založení účtu je zdarma, zpoplatněny jsou následující služby. Vybití 

na účet jiné banky než ČSOB či Poštovní spořitelny stojí 2 Kč. Nabití platební kartou 

přijde  uživatele  na  2%  z  nabíjené  částky,  jejíž  minimum  je  v tomto  případě 

stanoveno  na  200  Kč.  Počet  internetových  obchodů  podporujících  PaySec  se  od 

založení  do  jara  roku  2009  zvýšil  na  138.a Mezi  obchody  jsou  i  internetová 

knihkupectví  Kosmas.cz,  Knihy.cz  a  Neoluxor.  Pro  zpoplatnění  elektronických 

dokumentů využívá PaySec portál seminárky.cz.

Při  registraci  je  kromě  jména  a  adresy  požadována  e-mailová  adresa  a 

telefonní  číslo,  přičemž  ověření  údajů  při  registraci  probíhá  pomocí  obou údajů. 

Telefonní  číslo  slouží  i  později  při  využívání  konta  jako  bezpečnostní  nástroj. 

a Sečteno dne 1. května 2009.
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Uživatel  má  možnost  nastavit  částku,  při  jejíž  platbě  je  požadována  autorizace 

pomocí SMS zprávy. Automaticky je SMS autorizace nastavena na platby 50 Kč a 

vyšší.

PaySec umožňuje stejně jako mladší systém GoPay (viz kap. 4.3) vytvoření a 

využívání  tzv.  platebního  tlačítka.  Platební  tlačítko  je  možné  využít  k zaplacení 

přístupu na osobní stránky, blogy, internetové deníky apod. Po „stisku“ platebního 

tlačítka je zákazník přesměrován na platební bránu služby. Poskytovatel služby získá 

při platbě pomocí platebního tlačítka ze zaplacené částky o 3% méně. Registrovaný 

uživatel  může  pomocí  dvou  kroků  zpoplatnit  přístup  k obsahu  svých  webových 

stránek právě pomocí  platebního  tlačítka.  Pomocí  formuláře  nastaví  požadovanou 

částku, url adresu, která má být zpoplatněna, url adresu, na kterou má být uživatel 

přesměrován po zaplacení a popis platby. Pomocí těchto údajů je vygenerován html 

kód,  který  poskytovatel  služby vloží  do  zdrojového  kódu svých  stránek.  Aktivní 

platební  tlačítko je zakomponováno na požadované stránky a poskytovatel  služby 

může očekávat příchozí platby na svůj PaySec účet. 

PaySec má jako jiné systémy stanoveny limity pro výši jednotlivých plateb, 

zůstatku  na  účtu  apod.,  při  užívání  systému  jako  mikroplatebního  nástroje  však 

uživatele limity nijak neomezí.

PaySec je relativně nový systém, jehož působnost se nejspíše časem ještě více 

rozšíří.  Výhody  PaySec  elektronické  peněženky  spočívají  v nízkých  poplatcích, 

možnosti  ověření  platby  přes  mobilní  telefon,  rychlé  registraci  a  v  možnosti 

snadného  zpoplatnění  internetového  obsahu.  Zpoplatňování  elektronických 

dokumentů pomocí PaySec je možné a již využívané v případě studijních materiálů. 

Další  skupinou  jsou  aktivní  platební  tlačítka,  jejichž  registr  PaySec  doposud 

nezveřejňuje. Za stinnou stránku považuji omezené možnosti nabití konta, kdy pouze 

jeden ze dvou nabízených způsobů převodu je zdarma.33, 34 

V dubnu  2009  přibyl  tomuto  systému  další  konkurent,  elektronická 

peněženka  GoPay.  Oba  systémy  mají  podobnou  nabídku  služeb  i  cen 

(viz tabulka č. 6).  Nejvýraznější  rozdíl  představuje  zpoplatnění  platebního  tlačítka 

3% u služby PaySec. GoPay poskytuje navíc možnost dobití hotovostí či mobilním 

telefonem a platbu na e-mail.
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4.3 GoPay

Mikroplatební  systémy jsou  oblastí,  která  se  neustále  rozvíjí.  Důkazem je 

vznik nových elektronických peněženek nejen v České republice. Jednou z nich je 

systém GoPay, který začal fungovat v dubnu 2009. Společnost CNN s.r.o. dostala od 

ČNB povolení k vydávání elektronických peněz. GoPay patří do řady kreditních typů 

platebních systémů a sám se prezentuje jako systém přímo specializovaný na práci s 

mikroplatbami.

Podobně jako jiné kreditní systémy vyžaduje po uživateli krátkou registraci. 

Systém nepožaduje při  registraci  číslo platební  karty ani jiné osobní údaje kromě 

jména a  e-mailové  adresy.  Účet  tak není  vázán  na fyzickou identitu  ani  na číslo 

karty. Číslo karty není požadováno ani nikdy později, převod peněz totiž není možné 

provést platební kartou. Nabití peněženky lze uskutečnit několika způsoby. Uživateli 

účtu může poslat peníze jiný uživatel systému, další možností je bankovní převod. 

Účet lze  nabít  i  hotovostí  pomocí  Sazka terminálu  (tzv.  Supercash).  Terminál  po 

přijetí  hotovosti  vydá  kód,  který  uživatel  zadá  na  webových  stránkách  GoPay  a 

nabije tak elektronickou peněženku.

GoPay nabízí službu s nulovými poplatky za vedení účtu a bezplatný provoz 

služby. Některé služby jsou však bezplatné pouze při prvním využití v daném měsíci. 

Nulové  náklady  na  provoz  elektronické  peněženky  se  ale  týkají  pouze  poplatků 

účtovaných  přímo  mikroplatebním  systémem.  Ostatní  účastníci  transakcí  své 

poplatky  vybírají.  Platbou  přes  mobilní  telefon  si  operátoři  strhnou  z převáděné 

částky až polovinu. Při využití terminálu Sazky je účtován poplatek 20 až 30 Kč dle 

výše  dobíjené  částky,  která  se  může  pohybovat  v rozmezí  250 až 2 050 Kč (viz 

tabulka č. 6). 

Bezpečnost  je  zajišťována  šifrováním,  po  přihlášení  je  protokol  http 

automaticky změněn na zabezpečený https.

Každému zaregistrovanému uživateli systém automaticky přidělí identifikační 

číslo GoID. Tento desetimístný kód se používá především během dobíjení GoPay 

peněženky  z bankovního  účtu,  kdy  je  nutné  jej  uvádět  jako  variabilní  symbol. 

Identifikační číslo GoID lze použít i pro případné ověření totožnosti držitele účtu. 

GoPay umožňuje na rozdíl od elektronické peněženky PaySec tzv. platbu na 

e-mail.  Přihlášený  uživatel  zadá  pouze  e-mail  příjemce  a  částku,  která  má  být 
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převedena. Příjemce obdrží Gokupon, jehož kód je platný po dobu 14 dnů. Pokud 

GoKupon nebude využit v dané lhůtě, částka se převádí zpět na původní účet.

Vývoj elektronické peněženky GoPay je na úplném počátku. Společnost CNN 

se snaží zajistit  uživateli anonymitu, bezpečnost a co nejmenší náklady na provoz 

účtu.  Obecně se snaží  poskytovat  co nejvýhodnější  podmínky,  které  však mohou 

souviset  se začátkem provozu systému.  Po zavedení  systému na trh se podmínky 

mohou změnit. Jedním z viditelných marketingových tahů jsou nulové poplatky pro 

obchodníky.  Nízké  provozní  náklady  mohou  nalákat  nové  uživatele,  kteří  ale 

v současné době mají velmi málo možností, kde lze GoPay peněženkou platit. 35

4.4 Monetka

Historie Monetky byla zpracována již ve druhé kapitole. Mezi současné české 

mikroplatební  systém  je  zařazena  jako  jediná  ze  skupiny  systémů  před  novelou 

zákona  o  platebním  styku.  Monetka  na  rozdíl  od  systémů  I  like  Q  a  DirectPay 

zažádala  ČNB  o  výjimku,  jež  jí  byla  přidělena  v roce  2004.  Provozovatelem 

Monetky je i v současné době akciová společnost Computer Press.

Monetka  o  sobě  prohlašuje,  že  je  jediná  internetová  peněženka v  Česku, 

kterou můžeme využívat  k platbám za zboží  a  služby v prostředí  internetu.  Toto 

tvrzení  není  pravda,  o čemž svědčí  existence elektronických  peněženek PaySec a 

GoPay.  Naopak  budoucí  provoz  Monetky  je  v současné  době  ohrožen.  Zatímco 

v minulých letech bylo možno peněženkou platit u 60 obchodních partnerů, v květnu 

2009 ji nepodporuje žádný internetový obchod. 36 Služba však dosud nebyla zrušena, 

a proto ji popisuji jako aktivní.

Provoz  elektronické  peněženky  Monetka  je  zdarma.  Jediný  poplatek  je 

účtován za bankovní převod z peněženky zpět na účet. Uživatel musí dle smluvních a 

obchodních podmínek dodržet maximální  zůstatek na účtu 4 500 Kč. Elektronická 

peněženka  poskytuje  i  účet  pro  obchodníky,  tedy  pro  příjemce  plateb.  Naplnění 

peněženky je umožněno pouze bankovním příkazem, přičemž peníze by měly být 

k dispozici v elektronické peněžence během jednoho až dvou dnů.

Monetka se zaměřila více na bezpečnost platebních transakcí. Při zřízení účtu 

je  uživateli  vygenerován  desetimístný  kód.  Tento  takzvaný  PIN  kód  (Personal 

Identification Number) je vyžadován pro provedení transakce. Zvýšená bezpečnost je 

v tomto případě zajišťována skutečností, že uživatel při placení nezadává kód celý. 
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Systém vygeneruje požadavek pouze na určité číslice kódu dle pořadí. Díky tomuto 

opatření  není  možné  kód získat  ani  z  paměti  počítače  ani  jinými  systémy,  které 

monitorují pohyb na klávesnici. 

Velkou  výhodou  Monetky  je  bezplatný  provoz  pro  uživatele.  Peněženka 

umožňuje online platby i uživatelům jiných bankovních ústavů, než je s Monetkou 

svázaná  eBanka.  37,  38 Monetka  má  nastaveny  výhodné  podmínky  pro  uživatele 

služby, které ale nelze v současné době využít.

4.5 Srovnání systémů

 Tab. č. 5: Srovnání ceníků platebních systémů 1

Typ služby ClickandBuy PayPal

Založení peněženky zdarma zdarma

Platba na jinou peněženku --- zdarma

Platba na e-mail nelze zdarma

Platba na různé bankovní účty nelze nelze

Poplatek za nákup ne ne

Přijetí peněz zdarma
Personal účet: 

zdarma/Pomocí platební 
karty 5,4% + 10 Kč

Platební tlačítko --- dle převodu
Dobíjení platební kartou 3,9% nelze
Dobíjení bankovním 
převodem

zdarma zdarma

Dobíjení SuperCash (Sazka 
terminály)

nelze nelze

Dobíjení mobilním telefonem nelze nelze

Vybití na běžný účet
zdarma / 30 Kč do 
převodu 3000 Kč

Účet pro obchodníky ano ano

Tab. č. 6: Srovnání ceníků platebních systémů 2

Typ služby Gopay PaySec
Založení peněženky zdarma zdarma
Platba na jinou 

peněženku
zdarma zdarma

Platba na email zdarma nelze

Platba na různé bankovní 
účty

jednou měsíčně 
zdarma, jinak 

10 Kč
2 Kč
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Poplatek za nákup ne ne
Přijetí peněz zdarma zdarma
Platební tlačítko zdarma 3%
Dobíjení platební kartou nelze 2%
Dobíjení bankovním 

převodem
zdarma zdarma

Dobíjení SuperCash 
(Sazka terminály)

20-30 Kč nelze

Dobíjení mobilním 
telefonem

40-50% srážka nelze

Vybití na běžný účet
jednou měsíčně 
zdarma, potom 

á 10Kč

zdarma na účet 
ČSOB, Poštovní 

spořitelny/ 2 Kč na 
účet jiné banky

Účet pro obchodníky ano ano

Tabulky  č.  5  a  6  uvádějí  typy  a  ceny  nabízených  služeb  využitelných 

v mikroplatebních systémech ClickandBuy,  PayPal,  GoPay a PaySec.  Z tabulek je 

patrné, že systémy nabízejí podobnou škálu služeb a i srovnatelné cenové podmínky.

Aby  se  provozovatelům  mikroplatební  systém  vyplatil,  musí  získat  co 

nejvyšší  počet  aktivních  uživatelů.  Ve  většině  systémů  specializovaných  na 

mikroplatební  transakce  nejsou  účtovány  poplatky  za  registraci,  vedení  účtu  či 

provedení transakce. Mikroplatební systémy vydělávají na procentech strhávaných z 

vložených částek či za převod peněz zpět na původní účet. Zpoplatnění příchozích 

plateb je častější u systémů operujících s vyššími částkami.

Stávající mikroplatební systémy umožňují zpoplatňovat provoz informačních 

služeb,  zajišťováno  je  především  zprostředkování  elektronických  dokumentů. 

Pomocí  výše  uvedených  systémů  je  možné  zpoplatnit  dokumenty  dostupné 

z webových stránek, hesla v encyklopediích, články v databázích, fotografie, články 

z časopisů či zpravodajských deníků atd. Hesla z encyklopedií  či články z archivů 

internetových deníků jsou v českém prostředí zpoplatňovány především pomocí SMS 

mikroplateb či  Premium SMS. SMS platby mají  oproti  kreditním mikroplatebním 

systémům výhodu v každodenní zkušenosti uživatelů s mobilním telefonem. Dalším 

důvodem  obliby  mobilního  telefonu  jako  platebního  prostředku  je  jednoduchost 

platby prostřednictvím SMS zprávy. Informační služba zpoplatněná tímto způsobem 

nemusí požadovat po uživateli osobní údaje, které jsou naopak potřebné při registraci 

do kreditního typu mikroplatebního systému.
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Mikroplatební  systémy  mají  potenciál  nahradit  především  platbu  platební 

kartou,  která  je  rozšířená  především  u  článků  v databázích  (viz  kap.  5.2). 

Mikroplatební  systémy  jsou  pro  zpoplatňování  mnoha  typů  informačních  služeb 

vhodnější než platba kartou z několika důvodů. Transakce probíhají v řádu minut a 

uživatel  má tak zakoupenou službu či  obsah rychleji  k dispozici.  Uživatel  služby 

nemusí při každé platbě zadávat platební údaje, stejně tak osobní údaje vyplňuje jen 

při  prvotní  registraci  do  daného  systému.  Osobní  a  platební  údaje  jsou  celkově 

zadávány  a  odesílány  pouze  jednou,  spravovány  jsou  daným  systémem,  a  ne 

poskytovateli služeb či obchodníky. Poskytovatelé služeb získají při platbě kartou ze 

zaplacené  částky o 1 až 3% méně.  Přesnou výši  poplatků stanovuje banka,  která 

zajišťuje transakci.

Další  využívaným  prostředkem  při  platbách  za  informační  služby  je 

předplatné.  Předplatné  je  často  využíváno  v databázích,  archivech  internetových 

deníků, encyklopediích atd. (viz kap. 5). Uživatel si předplácí dobu, po kterou má 

obsah informačního zdroje k dispozici, či určitý počet dokumentů. Předplatné však 

omezuje uživatele na daný informační zdroj a není vhodné pro příležitostné uživatele 

či  pro  vyzkoušení  dané  služby.  Zvláštním  druhem  předplatného  jsou  uzavřené 

kreditní  systémy  (více  viz  kap.  5.1.1).  Tyto  systémy  pracují  podobně  jako 

elektronické peněženky s virtuálním platidlem, ale jejich využití je omezeno stejně 

jako u předplatného.

Mikroplatební systémy mají potenciál nahradit či doplnit stávající zavedené 

způsoby plateb s nízkou hodnotou, jako jsou předplatné či jednorázové zpoplatnění 

platební  kartou.  Mikroplatby  dále  poskytují  provozovatelům  informačních  služeb 

možnost  získat  širší  spektrum  uživatelů.  Jedná  se  o  uživatele  registrované  v 

mikroplatebních systémech, které poskytovatel služby doplní mezi nabízené platební 

možnosti. 39
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5 Využití mikroplateb

5.1 Mikroplatby v médiích

Spolu  s rozvojem  internetu  se  rozvíjí  způsob  publikování  zpravodajských 

informací. Tradiční tištěná média začala využívat internet jako nástroj k rozšíření své 

čtenářské základny. U českých médií tomu nebylo jinak a dnes má většina českých 

deníků a časopisů i svou internetovou verzi (idnes.cz, lidovky.cz, ihned.cz apod.). U 

českých  titulů  však  nedošlo  ve  většině  případů  ke  zpoplatňování  jejich  obsahů, 

přesněji  archivů.  Webové  stránky jsou  převážně  financovány  z příjmů  z reklamy. 

Obecně mají tradiční noviny tři zdroje příjmů. Tituly získávají peníze z prodaného 

tištěného  nákladu,  od  předplatitelů  a  z reklamy.  V souvislosti  s obavami  o 

budoucnost tištěných médií vzniká diskuze o zpoplatňování jejich webových verzí. 40 

Výhodou internetové verze zpravodajství pro tisk je vzdálená dostupnost. Vydavatel 

má  možnost  oslovit  potenciální  čtenáře  bez  omezení  na  region,  ve  kterém  titul 

vychází.  Největší  motivací  pro  rozvoj  elektronických  vydání  je  počet  uživatelů 

internetu,  který  i  nadále  roste.  Zpravodajské  servery  deníků  jsou  navštěvovány 

z velké části uživateli, kteří si nekupují tradiční tištěná vydání. Výkonný ředitel New 

York  Times  Arthur  Sulzberger  přiznal,  že  tři  z pěti  online  čtenářů  nikdy  nečetli 

tištěné vydání  Timesů.  Dle výzkumu z jara  2001 mají  vydavatelé  zpravodajských 

titulů důvody k obavám. Většina čtenářů internetových verzí deníků nemá pocit, že 

by  za  přečtený  obsah  měla  platit.  Čtenáři  získali  zkušenost  s volně  dostupným 

obsahem  a  nemají  motivaci  tuto  situaci  měnit.  Zabezpečení  transakcí  je  dalším 

hlavním důvodem neochoty platit  za online zpravodajství.  41 Právě psychologický 

aspekt  hraje  důležitou  roli  ve  zpoplatňování  elektronického  obsahu.  Návštěvníci 

webu již předem očekávají, že za legální stažení hudebního či audiovizuálního díla 

budou muset zaplatit. Bohužel tento předpoklad neplatí u elektronických dokumentů. 

V případě obsahu zpravodajských serverů je toto očekávání pochopitelné.  Již přes 

deset let mají čeští uživatelé zdarma přístup k informacím velkých českých deníku 

z internetu, tudíž je problematické začít po tak dlouhé době měnit bezplatnou službu 

na službu placenou.
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Zavedenou  zvyklost  se  pokouší  změnit  americký  deník  The  Wall  Street 

Journal. V květnu 2009 oznámil mediální magnát Rupert Murdoch, že hodlá pomocí 

mikroplatebního  systému  zpoplatnit  internetovou  verzi  deníku  The  Wall  Street 

Journal. Mikroplatební systém by měl být spuštěn na podzim téhož roku. 42 Pokud by 

se  podařilo  deníku  úspěšně  zpoplatňovat  aktuální  zpravodajské  informace, 

znamenalo by to průlom v internetové žurnalistice i v historii mikroplateb.

5.1.1    České zpravodajské servery

V českém  prostředí  se  problémem  zpoplatňování  svých  článků  zabývá 

nejvýrazněji vydavatelství Economia. Economia vydává periodika ekonomického a 

právního  zaměření,  jako  jsou  Hospodářské  noviny,  Marketing&Media,  týdeník 

Ekonom či Obchodní věstník. Na svých webech mají tyto tituly jak volně přístupné, 

tak i placené články. Volně přístupné články bývají ty nejaktuálnější, zpoplatňovány 

jsou archivní zprávy.  Economia vyvinula systém pro zpoplatňování archivu svých 

článků. Vytvořila virtuální platidlo iKredity.  Přístup ke zpoplatněným článkům lze 

zajistit  buď SMS platbou,  která  je  i  pro neregistrované  uživatele,  nebo využitím 

iKreditů.  České koruny jsou směnitelné  za iKredity v poměru 1:1,  pokud bereme 

v potaz ceny bez DPH. Tento poměr platí přesně pro zakoupení 100 iKreditů. Při 

nákupu  vyššího  počtu  iKreditu  je  poskytována  sleva  až  20%.  Cena  jednotlivých 

článků se liší podle titulu, ve kterém byly vydány.  Článek v Obchodním věstníku 

stojí  7 iKreditů,  v Hospodářských  novinách  a  týdenících  Marketing  &  Média  a 

Ekonom 3 iKredity, články v ostatních titulech vydávaných Economií 5 iKreditů.

IKredity vydavatelství  Economia představují  tzv.  uzavřený kreditní  systém 

pro  placení  za  internetový  obsah.  Jedná  se  o  formu  předplatného,  kdy  jsou  ze 

zaplaceného kreditu  strhávány mikroplatební  částky.  Zákazník  si  vytvoří  virtuální 

účet,  přičemž  využití  iKreditů  není  časově  omezeno.  Na  rozdíl  od  klasických 

mikroplatebních systémů nelze iKredity převést zpět na české koruny. Omezení této 

měny pouze na archivy Economie vyplývá logicky z povahy uzavřeného platebního 

systému.

Kromě  iKreditů  slouží  ke  zpoplatnění  přístupu  k informacím  již  zmíněná 

platba  pomocí  SMS.  Mobilní  telefon  jako platební  prostředek je  v tomto  případě 

méně  výhodný  než  použití  iKreditů.  Za  jeden  archivní  článek  v Hospodářských 

novinách zaplatí zákazník SMS zprávou 10 Kč. Ten samý článek zaplacený pomocí 
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iKreditů  vyjde  nanejvýše  na  3 Kč  (záleží  na  množství  pořízených  iKreditů).  

Platba SMS zprávou je tedy výhodnější pro uživatele, kteří dané archivy nehodlají 

využívat  častěji.  Toto  nastavení  cen  může  být  způsobeno  poplatky  souvisejícími 

s SMS platbami či se zájmem Economie získat předplatitele svých produktů. Některé 

elektronické  verze  deníků  zpřístupňují  své  archivy  bezplatně,  ale  pouze 

zaregistrovaným uživatelům. V českém prostředí má takto nastavený online archiv 

například deník Právo.

Nepřipravenost uživatelů platit za internetový obsah se projevila v minulosti 

právě u vydavatelství  Economie.  Hospodářské noviny zpoplatňovaly přístup nejen 

k archivním, ale i k aktuálním článkům. Tento systém se ale neujal a vydavatelství 

opět  poskytuje  aktuální  vydání  zdarma.  Jedním  z důvodů  neúspěchu  plně 

zpoplatňovaného obsahu je politika ostatních vydavatelů deníků, kteří poskytují nově 

vydaná čísla periodik zdarma. 43

5.1.2   Zpravodajské informace 

Pomocí  SMS  plateb  si  uživatel  může  předplatit  či  platit  za  zpravodajské 

informace  posílané  pomocí  textových  zpráv  do  mobilního  telefonu.  Takovouto 

službu nabízí v ČR např. server idnes.cz. Cena a způsob zpoplatňování se liší podle 

operátora, vždy jsou ale k dispozici formáty SMS nebo MMS pro doručování zpráv. 

Telefonica O2 nabízí  měsíční  předplatné  pro SMS zprávy za 29 Kč včetně  DPH. 

Předplatitel  obdrží  během  dne  3  až  5  SMS  zpráv  se  zpravodajským  obsahem. 

Předplatné  MMS  zpráv  je  nastaveno  na  59 Kč.  Zasílána  je  jedna  MMS  denně 

shrnující  nejdůležitější  události  dne,  přičemž  zpráva  obsahuje  navíc  fotogalerii. 

Ostatní  operátoři  nenabízejí  předplatné  se  stanovenou konečnou cenou,  ale  účtují 

zákazníkům cenu za konkrétní počet zpravodajských SMS či MMS zpráv. V tomto 

případě  jsou  využívány  výše  zmíněné  Mobile  Terminated  služby,  kdy  služba  je 

účtována až při  doručení zprávy.  Cena služby je v pro SMS zprávy stanovena na 

1,19 Kč,  v případě  MMS  zpráv  se  pohybuje  v rozmezí  7  až  8 Kč.  Vodafone  i  

T-mobile mají stanoven maximální počet zasílaných zpráv za měsíc, uživatel tak má 

možnost odhadnout maximální náklady za využití služby.

Podobnou službu poskytuje i server ihned.cz. Přesné podmínky služeb záleží 

na konkrétním mobilním operátoru uživatele. Telefonica O2 a T-mobile mají ve své 

nabídce i možnost kombinace multimediálních a textových zpráv.
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Mobilní  telefon  je  v tomto  případě  využíván  zpravodajskými  servery  jako 

další  prostředek pro prezentaci  článků,  které  jsou na rozdíl  od webových stránek 

zpoplatňovány  přímo.  Uživatel  má  pomocí  zpravodajských  zpráv  do  mobilního 

telefonu zajištěn přístup k aktuálním informacím i bez připojení na internet.

5.1.3   Mikroplatby a evropský tisk

Zatímco  v České  republice  není  zatím  zpoplatňování  internetových  verzí 

novinových  titulů  běžnou  záležitostí,  v západní  Evropě  je  tento  trend  většinově 

zaváděn.  44 Tato  podkapitola  bude  věnována  platebním  systémům,  které  jsou 

implementované na internetových serverech evropských deníků. Studie zkoumající 

použití  mikroplatebních  systémů  u  82  západoevropských  deníků  prokázala,  že 

většina  z nich  zpoplatňuje  přístup  k článkům.  Jedná  se  ale  především o  archivní 

články,  zpoplatňování  aktuálního  zpravodajství  na  internetu  je  teprve  v počátcích 

vývoje.  Pouze  19,5  %  ze  zkoumaných  serverů  jsou  kompletně  volně  přístupné. 

Zbylých  80,5  %  zpoplatňuje  přímo  minimálně  jednu  část  svého  intelektuálního 

vlastnictví.  Vedle  přímého  zpoplatňování  je  stále  využívána  reklama  jako  forma 

nepřímého  zpoplatňování.  V rámci  skupiny  přímého  zpoplatňování  jsou  z 23% 

zastoupeny  poplatky  za  PDF  verze  článků.  Zbylá  část  je  využívána  různými 

mikroplatebními prostředky pro zpoplatňování. Evropská vydavatelství používají tři 

druhy systémů.  Servery nabízejí  jedno či  vícedenní  „pasy“  pro kompletní  přístup 

k uloženým informacím.  Další  cestou  je  zavedení  elektronické  peněženky,  kterou 

využívá  výše  uvedené  nakladatelství  Economia,  nebo  jednorázový  pay-per-view 

systém.  Jednodenní  přístup  je  poskytován  11%  titulů.  Nejčastěji  je  tato  služba 

poskytována  v Belgii,  kde  ji  nabízí  většina  online  deníků.  Několikadenní  pas  je 

zastoupen  u  13%  zkoumaných  deníků,  nejrozšířenější  je  v Itálii  a  Nizozemsku. 

Platbu kartou umožňuje přes 23% serverů, jichž je nejvíce ve Francii a Nizozemsku, 

pay-per-view systém necelých 20%. 

Nyní  se  zmíním  o  konkrétních  použitích  jednorázových  platebních 

prostředků.  Skoro  čtvrtina  zkoumaných  deníků  je  schopna  přijímat  SMS  platby. 

Kromě  univerzálních  SMS  plateb  využívají  i  mikroplatební  systémy  typu 

ClickandBuy  (Frankfurter  Allgemeine  Zeitung)  či  Clickshare.  Systém  Clickshare 

využívají deníky jako Daily Hampspire Gazzette či Environmental Newsstand. Ve 
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Španělsku  je  rozšířený  systém  Epagado,  v Nizozemsku  MiniTix  či  předplacené 

karty.  Ve  Francii  je  pro  zpoplatňování  zpravodajských  informací  využíván 

mikroplatební systém w-HA. 

Celkově  nezískal  žádný  z mikroplatebních  systémů  zastoupení  přesahující 

13%.  U  online  zpravodajských  informací  převládá  využití  klasických  platebních 

systémů, jakými jsou platební karty či šeky využívané hlavně ve Francii. Přesto jsou 

tyto  typy  plateb  zaváděny  a  některé  servery  nabízejí  dokonce  několik  typů 

mikroplatebních systémů. 45

5.1.4    New York Times

Internetová verze amerického deníku New York Times nabízí placený přístup 

do svého archivu článků. Online archiv je rozdělen podle času publikování článku do 

dvou  částí.  První  obsahuje  PDF  verze  článků  z let  1851  až  1980  a  je  plně 

zpoplatněna. Ve druhé části mohou čtenáři hledat v článcích z roku 1981 a mladších. 

V této sekci jsou některé články volně dostupné.  46 Pokud si uživatel chce zakoupit 

článek a není předplatitelem tištěného vydání, má možnost zakoupit si ho jednotlivě 

nebo  si  předplatit  přístup  pro  deset  článků  najednou.  Cena  jednoho  článku  je 

stanovena na $3,95, při předplacení deseti článků na $1,6. Předplatné je platné po 

dobu  30 dní.  Platbu  lze  provést  pouze  platební  kartou  a  čtenář  musí  být 

zaregistrovaný. Před provedením platby má k dispozici několik informací o článku, 

aby  mohl  posoudit,  zda  je  pro  jeho  potřebu  relevantní.  Kromě  základních 

bibliografických  údajů  je  uváděn  údaj  o  počtu  slov  a  abstrakt  či  první  odstavec 

článku. 

Deník NY Times bohužel zatím neumožňuje placení pomocí mikroplatebních 

systémů. Tento fakt nejspíše ovlivňuje i relativně vysokou stávající cenu za jeden 

článek.  Jak  NY  Times  samy  uvádějí  v jednom  svém  článku  o  zpoplatňování 

internetového obsahu, platby platební  kartou v hodnotě pod $1,5 se obchodníkům 

kvůli poplatkům nevyplatí. 47

5.1.5    Videopůjčovna ČT

V prosinci roku 2007 zprovoznila Česká televize službu pro zpřístupňování 

televizních pořadů. Ve Videopůjčovně ČT si diváci mohou zakoupit  pořady,  které 

Česká televize vytvořila anebo se na nich podílela alespoň jako producent. Stažené 

záznamy  mají  diváci  k dispozici  po  dobu  sedmi  dní.  V době  spuštění  služby  se 
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jednalo pouze o tři dny. Platba za stažení záznamu probíhá pomocí virtuálního konta, 

které je možné nabít pěti způsoby:  pomocí Premium SMS, bankovním převodem, 

internetovým platebním rozhraním eKonto (pouze pro uživatele Raiffeisen Banky) 

nebo platební kartou. Pátou možnost představuje využití  dárkového kuponu, který 

nelze  běžně  zakoupit,  ale  je  možné  jej  získat  při  speciálních  akcích.  Cena  za 

vypůjčení jednoho pořadu se pohybuje od 9 do 39 Kč. 48

Problémem  systému  je  přílišná  vázanost  na  operační  systém  Windows. 

Technologie  půjčování  je  zajištěna  Microsoft  Windows  Media  DRM.  Služba  je 

funkční  pouze  po bezplatném stažení  programu Video Download Manager,  který 

pracuje  pouze  v systému  Windows.  Podobné  omezení  na  jeden  operační  systém, 

které  se  vyskytlo  u  britské  veřejnoprávní  BBC,  způsobilo  vlnu  protestů.

V České republice doposud k žádné podobné situaci nedošlo. 49

40 IVES, Nat. Making the case for micropayments in news. Advertising Age. Feb 2009, vol. 80, no. 7, 
s. 18 [cit. 2009-03-07]. Dostupný také komerčně z ABI/INFORM Global z centra CSA: 
<http://www.csa.com>.  ISSN 0001-8899. Document ID: 1652691511.

41 DONATELLO, M. What Consumers Tell Us About paying for News Online. EContent. 2002, vol. 
25, no. 5, s. 36. ISSN 1525-2531.

42 YAROW, Jay. WSJ Hatching New Micro-payment Plan (NWS). The business Insider [online.]. 
2009-05-10 [cit. 2009-05-13]. Dostupný z www: <http://www.businessinsider.com/wall-street-
journal-to-do-micropayments-2009-5>.

43 Hospodářské noviny : společnost, ekonomika a politika v souvislostech [online]. Praha : Economia 
a.s., c1996-2009 [cit. 2009-03-31]. Dostupný z www: <http://hn.ihned.cz/>.

44 BLEYEN, Valerie-Anne; HOVE, Leo Van. Micropayments : a survey of the payment instruments 
accepted by Western European newspaper sites. Journal of Payments Strategy & Systems. 2008, vol. 
2, no. 3, s. 284-303. ISSN 1750-1806.

45 BLEYEN, Valerie-Anne; HOVE, Leo Van. Micropayments : a survey of the payment instruments 
accepted by Western European newspaper sites. Journal of Payments Strategy & Systems. 2008, vol. 
2, no. 3, s. 284-303. ISSN 1750-1806.

46 New York Times [online]. New York : New York Times Company, c2008 [cit. 2009-03-12]. 
Dostupný z www: <www.nytimes.com>.

47 MITCHELL, Dan. In online world, pocket change is not easy to spent. New York Times. 2007-08-
27, s. 2. ISSN 0362-4331.

48 MACICH, Jiří. Česká televize otevírá vlastní internetovou videopůjčovnu. Lupa [online]. 2007-12-
17 [cit. 2009-05-01]. Dostupný z www: <http://www.lupa.cz/zpravicky/ceska-televize-otevira-
videopujcovnu>. ISSN 1213-0702.

49 Česká televize. Česká televize [online]. Praha : Česká televize, 1996-2009 [cit. 2009-03-13]. 
Videopůjčovna ČT. Dostupný z www: <http://videopujcovna.ceskatelevize.cz/main.ctvod>.
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5.2 Mikroplatby v knihovnách

Knihovny  nežijí  v izolaci,  technologické  změny  probíhající  v jejich  okolí 

ovlivňují vývoj jejich služeb. Trend současné doby nejen v knihovnách je zaměřen 

na  automatizaci.  Koexistencí  tištěných  titulů  a  elektronických  dokumentů  se 

knihovny  mění  na  knihovny  hybridní.  Spolu  s proměnou  musí  řešit  otázku 

zpřístupňování  digitálních  fondů  a  jejich  případné  zpoplatňování.  Ale  i  pokud 

vezmeme v potaz knihovny poskytující pouze tištěné dokumenty, poplatky získávané 

od čtenářů mají mikroplatební hodnotu, jako např. pokuty za zpožděné vrácení titulů, 

poplatky za rezervace,  poplatky za poškození  dokumentu,  za  elektronické  dodání 

dokumentu  atd.  Všechny  tyto  poplatky  jsou  vybírány  personálem  knihoven. 

Automatický platební systém by ušetřil mnoho administrativních úkonů, nehledě na 

to, že administrativní náklady na manuální zpracování platby mohou být i vyšší než 

platba samotná.

Vzhledem k období, kdy vznikaly první mikroplatební systémy, nerozšiřovaly 

knihovny  své  služby  směrem  k elektronické  komerci  rychle.  Jedním  z hlavních 

důvodů  může  být  skutečnost,  že  většina  knihoven  je  ustanovena  jako  nezisková 

organizace.  Z historie  můžeme  pozorovat,  že  vývoj  internetu  měl  velký  vliv  na 

změnu  prezentace  a  druh  poskytovaných  služeb  knihoven.  Většina  knihoven 

prezentuje na internetu nejen svou činnost, ale i dostupné dokumenty a online služby. 

A právě  v online  knihovních  službách se  skrývá  potenciál  mikroplateb  či  obecně 

elektronické komerce.

Knihovny,  hlavně  zahraniční,  směřují  k placení  za  konkrétní  stažený 

dokument.  Oblíbený  způsob  zpoplatňování  intelektuálního  vlastnictví  představuje 

předplatné, které je ale nevýhodné pro příležitostné uživatele. V případě knihoven je 

častěji využíváno jednorázové placení platební kartou, které ale není výhodné pro 

placení malých částek.  Mikroplatební systémy by mohly být cestou, která by tuto 

nevýhodu překonala. 

Knihovny mají několik možností jak zpoplatňovat elektronické dokumenty. 

Jedním z nich je využití  určitého mikroplatebního systému.  Problém, proč se tak 

doposud nestalo, vidím v historické nestabilitě mikroplatebních systémů, kdy několik 

projektů zaniklo. Knihovny tyto systémy implementují nejspíše až v době, kdy budou 
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běžně  rozšířeny  mezi  uživatele.  Některé  knihovny,  které  umožňují  zpoplatnění 

obsahu  pomocí  platební  karty,  upozorňují  ve  svých  FAG  (Frequently  Asked 

Questions) na momentální nemožnost placení systémy typu je PayPal. Uživatelé by 

tedy možnost placení pomocí mikroplatebních systémů zřejmě uvítali.

Další  možností  zpoplatňování  je  předplatné.  Předplatné  je  výhodné  pro 

častého uživatele databáze, který při každé platbě nechce znovu vyplňovat potřebné 

údaje.  Nejvýhodnější  formou placení  za  informační  službu je  jednorázová platba, 

která  nevyžaduje  placenou  registraci  v dané  knihovně,  a  je  tak  vhodná  i  pro 

příležitostné  uživatele.  5051¨Jednorázové  platby  jsou  však  ve  většině  případů 

umožňeny pouze platebními kartami. Mikroplatební systémy by kromě zpoplatnění 

obsahu  ohly  být  využívány  k platbám  mezi  knihovnami  či  k monitorování 

informačních služeb uživatelů. 52

Jednorázové  zpoplatnění  obsahu  nabízí  např.  British  Library  či 

Universitätsbibliothek  Regensburg.  Jedná  se  o  tzv.  pay-per-view  službu,  tedy  o 

možnost  získání  plného  textu  dokumentu  odkudkoliv  a  bez  povinnosti  placení 

ročních  knihovních  poplatků.  Ve  většině  případů  knihovny  poskytují  články 

z časopisů ve formátu PDF. 

5.2.1    British Library

British Library Direct  (dále  jen BLD) je nová služba pro dodávání plných 

textů dokumentů. Čtenáři ji mají možnost využívat od června 2005. Britská knihovna 

pomocí  BLD  zprostředkovává  placeně  9  milionů  záznamů  z 20 000  časopisů. 

Nejedná  se  o  celý  fond  British  library,  který  zahrnuje  920 000  titulů  časopisů  a 

novin. Zpoplatňování periodické literatury je časté i v jiných knihovnách, protože 

články jsou pro tento způsob zprostředkování vhodné.

V případě BLD má uživatel  možnost zdarma vyhledávat v online katalogu, 

má  přístup  k základním  bibliografickým  údajům,  a  pokud  existuje,  i  k abstraktu. 

U článků,  které  jsou  připraveny  k rychlému  stažení,  se  vyskytuje  ikona  PDF 

dokumentu.  Jedná  se  o  články  z přibližně  8 500  časopisů,  které  jsou  uloženy 

v elektronickém formátu.  53 Přítomnost abstraktu je také zobrazena pomocí ikony, 

abstrakt  se  zobrazí  i  v bibliografickém  soupisu  po  najetí  kurzoru  na  ikonu.  Pro 

samotné zakoupení článku je již nutná registrace. Po uživateli je při ní požadováno 

celé jméno, adresa a telefonní číslo. 
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Zabezpečení  systému  je  založeno  na  technologii  Adobe  Content  Server  a 

aplikaci  Adobe  Acrobat  eBook  Reader,  která  by  měla  zabránit  případné  volné 

distribuci dokumentů. Systém Adobe má v tomto případě nastaveno šifrování, které 

dovoluje vytvořit pouze jednu tištěnou kopii dokumentu. 

Platbu  za  článek  lze  uskutečnit  pouze  platební  kartou.  Cena  dočasných 

elektronických kopií článku je relativně vysoká. Skládá se ze tří částí, a to z poplatku 

za  copyright,  poplatku  za  službu  a  z daně  Value  Added  Tax  (VAT),  pokud  je 

požadována.  Poplatek za copyright  má různou hodnotu vzhledem ke konkrétnímu 

článku. Při vyhledávání jsem narazila na částku přesahující £7, ale také £21. Poplatek 

za  služby  je  pevně  stanoven  podle  země,  ze  které  uživatel  zadává  platbu.  Cena 

článku záleží na lokaci uživatele, zda je služba využívána z území Velké Británie, a 

na požadované rychlosti doručení dokumentu (viz tabulka č. 7). VAT je stanovena na 

15%,  pokud  se  jedná  o  platbu  ze  zemí  Evropské  unie.  Dokumenty  mohou  být 

doručeny (staženy) ihned, pokud je časopis vydávaný elektronicky, další možnost je 

do dvou až pěti dnů, do 24 hodin či do 2 hodin v pracovní dny.

Tab. č. 7: Ceník BLD

Druh služby Velká Británie Ostatní země
Okamžitý přístup k dokumentu (stažení) £7.85 £8.75
Standardní elektronické doručení £7.85 £8.75
Doručení do 24 hod £16.00 £16.00
Doručení do 2 hod £25.00 £25.00
Doručení e-mailem £8.85 £10.25

Další  možností  je  poslání  dokumentu  v tištěné podobě na zadanou adresu. 

V tomto  případě  se  cena  za  dokument  zvyšuje.  Uživatel  si  smí  vytvořit  pouze 

tištěnou  kopii  elektronického  dokumentu,  vytváření  elektronických  kopií  je 

zakázáno.  Stažené  dokumenty  budou  automaticky  vymazány  nejpozději  po  třech 

letech od stažení.

Za  velkou  nevýhodu  služby BLD považuji to,  že  ne  u  každého  článku  je 

dostupný  abstrakt.  Uživatel  má  v daném  případě  k dispozici  jen  základní 

bibliografické informace. Pouze název není dostatečnou informací o relevanci článku 

pro  daného  uživatele.  Další  nevýhodou  je  vysoká  cena  za  stažený  dokument  a 

omezení způsobu platby na použití platební karty.
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5.2.2  Elektronischen Zeitschriftenbibliothek

Univerzitní  knihovna  v Regensburgu  stojí  za  projektem  elektronické 

knihovny časopisů (Elektronischen Zeitschriftenbibliothek,  dále  jen EZB).  54 EZB 

zprostředkovává přístup  k plným textům článků  odborných  časopisů.  Služba  byla 

vyvinuta univerzitní  knihovnou ve spolupráci s Asociací německých nakladatelů a 

knihkupců.  EZB  sdružuje  online  dostupné  časopisy  z více  než  440  univerzitních 

knihoven. Pro srovnání, v roce 2002 obsahovala databáze časopisy ze 138 knihoven. 

Online vyhledávání bylo spuštěno v roce 1997. 55 Portál EZB umožňuje od roku 2008 

vyhledávat články v časopise, které je možné zakoupit pomocí služby pay-per-view 

u jejich vydavatele. Vyhledávání v EZB můžeme omezit pouze na časopisy, jejichž 

články  je  možné  zakoupit  pomocí  pay-per-view  služby.  V roce  2009  je  možno 

vyhledávat v bezmála 5 000 takovýchto titulů. K dispozici je prohlížení (browsing) 

jednotlivých titulů časopisů nebo klasické vyhledávací rozhranní. U titulů časopisů je 

zobrazena informační ikona  , po jejíž aktivaci se zobrazí podrobné informace o 

titulu a také o jeho dostupnosti včetně ceny za článek. Po vyhledání daného článku je 

uživatel v případě zájmu o koupi dokumentu přesměrován na stránku vydavatele, u 

kterého je provedena platba. 56

5.3 Mikroplatby v online encyklopediích

Jak  jsem  poznamenala  v úvodu,  použití  mikroplateb  je  vhodné  i  pro 

faktografické služby zprostředkovávající  plné texty hesel.  Faktografické údaje mají 

několik  vlastností  vhodných  pro  jednorázové  zpoplatňování.  Hesla  vyskytující  se 

v encyklopediích či slovnících mají ve většině případů kratší formát. Ten umožňuje 

použití  textových zpráv jako přenosného média dokumentu.  Hesla mají  ohraničený 

formát, definici či výklad pojmu, uživatel má tedy jasnou představu, jakou informaci 

získá. Při získávání informací ze slovníků či encyklopedií  jsou většinou dostačující 

jednoduché formy vyhledávání, tedy např. zadání hledaného výrazu.

V prostředí internetu existuje několik česky psaných encyklopedií, Wikipedia, 

Encyklopedie  panovníků,  Náboženská  a  filozofická  encyklopedie,  Encyklopedie 

rostlin,  Seznam  encyklopedie  a  mnoho  dalších.  Velký  počet  internetových 

encyklopedií poskytuje přístup ke svému obsahu zdarma. Do této práce jsem vybrala 
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encyklopedie CoToJe a Vševěd, které zpoplatňují plné texty hesel využitím mobilního 

telefonu, předplatného či jejich kombinací.

5.3.1CoToJe

Společnosti  AionCS  a  Globe  Internet  vytvořily  projekt  internetové 

encyklopedie  CoToJe.  Na  webové  adrese  www.cotoje.cz je  zpřístupněn  obsah  tří 

velkých encyklopedií, přičemž celkově se jedná přibližně o půl milionu hesel a 35 tisíc 

obrázků. Zakoupit lze obsah desetidílné encyklopedie Universum se 150 tisíci hesly a 

20 tisíci fotografiemi. Encyklopedie Universum mapuje poválečnou historii českých 

zemí. Na encyklopedii spolupracovalo přibližně 800 autorů a její obsah je pravidelně 

doplňován. Dalším zdrojem je Ottův slovník naučný s přibližně 150 000 hesly. Ottův 

slovník představuje nejrozsáhlejší všeobecnou českou encyklopedii. Tato ilustrovaná 

encyklopedie  všeobecných  znalostí  je  tvořena  28  svazky,  na  jejím  vytvoření  se 

podílelo přes 1 100 odborníků. Třetím zdrojem je Malá československá encyklopedie 

vytvořená v letech 1984 až 1987. Ilustrovaná encyklopedie obsahuje v šesti svazcích 

okolo 110 tisíc hesel. 

Listování  (browsing)  ve  svazcích  či  jednoduché  vyhledávání  je  umožněno 

zdarma i  neregistrovaný uživatelům.  V takovém případě  se  z výsledků vyhledávání 

zobrazí pouze prvních 25 slov hesla. Se začátkem textu je zároveň uveden zdroj, ze 

kterého heslo pochází a počet procent nezobrazeného textu. Plný text je k dispozici až 

po předplacení či jednorázovém zpoplatnění služby. Každé zakoupené heslo zůstává 

uloženo ve složce „zakoupená hesla“ uživatelského účtu. Další práce se zakoupenými 

hesly není nijak omezena ani zpoplatňována.

Po  registraci,  která  vyžaduje  plné  jméno  a  e-mailovou  adresu,  má  uživatel 

k dispozici  zdarma  25  plných  textů  hesel  s platností  1  týden.  Pro  další  využívání 

plných textů je nutné službu zaplatit. Jednou z možností je předplatit si určitý počet 

hesel  či  neomezený  přístup  k celému  obsahu  databáze  na  určitou  dobu  (viz 

tabulka č. 9). Vzdělávací institucí je míněna škola či knihovna dle zákona 257/2000 

Sb. Zaplacení  předplatného lze provést  několika způsoby:  prostřednictvím platby z 

účtu v eBance nebo Živnostenské bance, platební kartou a bankovním převodem.
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Tab. č. 8: Ceník encyklopedie CoToJe.

Název Popis služby
Cena v Kč 
(bez DPH)

Test
zobrazení 25 plných hesel na zkoušku na 1 týden 
od data aktivace

zdarma

Lite
zobrazení 50 plných hesel (+ bonus 25 hesel) 
na 3 měsíce od data aktivace

200

Médium
zobrazení 150 plných hesel (+ bonus 25 hesel) 
na 6 měsíců od data aktivace

400

Profi
zobrazení 350 plných hesel (+ bonus 25 hesel) 
na 12 měsíců od data aktivace

600

E-encyklopedie
speciální přístup pro majitele knižního vydání
e-encyklopedie na 1 rok

zdarma

Educational přístup pro vzdělávací instituce na 12 měsíců 4 000

Corporate Lite
neomezený přístup pro definovanou IP adresu na 6 
měsíců

12 000

corporate Profi
neomezený přístup pro definovanou IP adresu na 
12 měsíců

18 000

Pro  příležitostné  uživatele  encyklopedie  je  zavedena  možnost  zaplacení  za 

heslo pomocí  mobilního  telefonu.a Platbu je  možné  realizovat  jednorázově  pomocí 

Premium Rate SMS nebo prostřednictvím  m-platby. M-platba je doposud umožněná 

pouze  klientům  mobilního  operátora  T-mobile,  kteří  vlastní  autorizační  údaje  pro 

vstup  na  portál  t-zones.cz.  Jednorázová  úhrada  pomocí  Premium  Rate  SMS  je 

stanovena na 15 Kč včetně DPH, m-platba na 10 Kč. Vyšší cena u PR SMS vychází 

z vysokých  poplatků  účtovaných  operátoři.  Klienti  T-mobile  jsou  v tomto  případě 

zvýhodněni možností využít m-platbu.

Při porovnávání cen hesel je výhodnější předplatné, kdy i u nejmenšího objemu 

předplaceného obsahu zaplatí uživatel 2,70 Kč za heslo. Předplatitelé jsou ale časově 

omezeni dobou, do které mají možnost zaplacený počet hesel vyčerpat. Pokud uživatel 

nevyužije předplacený počet hesel do dané doby, předplacení mu propadá. 

Encyklopedie  CoToJe  poskytuje  kvalitní  informace,  jejichž  jednorázové 

využití je však velice omezeno. Mikroplatby jsou v tomto případě umožněny pouze 

a Autoři projektu prezentují mikroplatební způsob jako možnost placení bez registrace, ve skutečnosti 

jsou ale osobní údaje požadovány.
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klientům  T-mobilu.  Uživatelé  využívající  služby  jiného  operátora  mají  přístup 

k plným textů pouze pomocí předplatného. 57

5.3.2Vševěd

Společnost  Netpoint  provozuje  internetovou  encyklopedii  Vševěd.  Na 

stránkách  http://www.vseved.cz se  vyskytuje  internetová  verze  této  služby. 

Encyklopedie Vševěd poskytuje plné texty hesel ze základních oborů lidské činnosti, 

výklad  pojmů  či  převody jednotek.  Uživatelé  mají  obsah  encyklopedie  k dispozici 

prostřednictvím služeb http, wap a SMS. Prostřednictvím webového prohlížeče jsou 

v současné  době  plné  texty  hesel  dostupné  zdarma.  Získání  hesla  pomocí  SMS je 

zpoplatněno  6  Kč za  jeden dotaz.  SMS je  vyžadována  ve  tvaru  „vyklad“  mezena 

„hledaný výraz“  na telefonní  číslo  903 09 06.  V závislosti  na délce požadovaného 

hesla přijde uživateli zpět jedna či několik SMS zpráv s definicí pojmu. Informační 

služba je zpoplatněna pouze při použití mobilního telefonu. Encyklopedie Vševěd je 

tedy vhodná pro rychlou orientaci v pojmech a událostech v případě, že uživatel

v potřebnou chvíli nemá přístup na web. 58

50 FADEL, S. The pay-per-view trend. Online. Nov 2006, vol. 30, no. 6, s. 39-42 [cit. 2009-04-16]. 
Dostupný také komerčně z Computers & Applied Sciences Complete z www: 
<http://web.ebscohost.com>. ISSN 0146-5422.

51 SHI,Nancy; MURTHY, K.V. Architectural Issues of Web-enabled Electronic Business. Hershey, Idea 
Group Publishing, 2002. ISBN 9781591400493.

52 FORNER, Beverly. The impact of 'pay-per-view' micropayments on Australia's information services. 
In Conference Papers of Information online, 11th exhibition and conference. Australian Library and 
Information Association, Darling Harbour, Sydney, Australia, 2003 [online]. Sydney : Australian 
Library and Information Association, last. mod. 2003-10-07 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z www: 
<http://conferences.alia.org.au/online2003/papers/forner.html>.

53 LOXTON, L. British Library shows pay per view. Information World Review. Jan 2003, no. 187, s. 1. 
Dostupný také komerčně z Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text: 
<http://web.ebscohost.com>. ISSN 0950-9879.

54 HUTZLER, Evelinde. Mit einem Klick zum Volltext : die Elektronische Zeitschriftenbibliothek. In 
Bibliotheksportal  [online]. Berlin : Deutscher Bibliotheksverband, letzte Änderung 2009-04-09 [cit. 
2009-05-04]. Dostupný z www: 
<http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/bibliotheken/projekte/elektronische-
zeitschriftenbibliothek/>.

55 HUTZLER, E; SCHUPFNER, G. The Elektronische Zeitschriftenbibliothek : a Successful Library 
Service for Electronic Journals in Germany. Serials Librarian. 2002, vol. 41, no. 3-4,  s. 255.

56 Universitätsbibliothek Regensburg [online]. Universitätsbibliothek Regensburg : Regensburg, c2000 
[cit. 2009-04-11]. Elektronische Zeischriftenbibliothek. Dostupný z www: <http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/>.

57 Cotoje [online]. Zlín : Aion CS s.r.o., s.a. [cit. 2009-04-22.]. Dostupný z www: <www.cotoje.cz>.
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58 Vševěd : encyklopedie v pohybu [online]. Praha : Netpoint s.r.o., c2006 [cit. 2009-04-22]. Dostupný 
z www: <http://encyklopedie.vseved.cz/>.
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5.4 Mikroplatby v online databázích

Nejen knihovny, ale i zprostředkovatelé databází začali  na počátku nového 

tisíciletí  umožňovat  jednorázové  placení  za  plné  texty  článků.  Jedněmi  z prvních 

poskytovatelů byla databázová centra Dialog a Lexis Nexis. Služba elektronického 

dodávání dokumentů se nazývá pay-per-view či pay-as-you go. V roce 1999 spustil 

Thompson  službu  DialogSelect  Open  Access,  kde  bylo  možno  platit  za  články 

pomocí platební karty. Jejich cena se pohybovala od 5 dolarů výše. Podobný systém 

placení umožňovala databáze Lexis Nexis, kde se cena za článek pohybovala od 3 do 

9 dolarů.  Před spuštěním těchto služeb se více využívalo placení  za čas strávený 

připojením  k databázi.  Výhodou  tohoto  způsobu  placení  před  časovým 

zpoplatňováním  je  volný  přístup  k bibliografické  bázi.  Aby  se  uživatel  mohl 

rozhodnout pro koupi článku, musí o něm získat dostatek informací. Volně přístupné 

databáze tak poskytují často nejen základní bibliografické údaje, ale také abstraktové 

báze  či  další  informace  o  obsahu  článku.  Databáze  s možností  jednorázového 

zpoplatňování  tedy  představují  volně  přístupné  bibliografické  databáze  převážně 

článkové  literatury.  I  když  databáze  nebývají  vybaveny  profesionálními 

vyhledávacími nástroji pro vykonávání rešerší, mohou tyto většinou abstraktové báze 

představovat  předběžné  vyhledávací  nástroje  pro  informační  profesionály.  59 Pro 

účely  vyhledávání  bývá  k  dispozici  většinou  základní  (quick  search)  a  pokročilé 

(advanced  search)  rozhraní.  Další  častou  vlastností  je,  že  možnost  zpoplatnění 

dokumentu se nevztahuje na celý obsah databáze,  ale jen na její část.  Současným 

problémem  pay-per-view  systémů  je  způsob  platby.  Ve  většině  případů  je 

v knihovnách i databázích nabízena pouze možnost použití platební karty a konečná 

cena článků se pohybuje i okolo $20 a $30.

Přístup  k databázím  poskytujícím  plné  texty  dokumentů  je  zajišťován 

především  univerzitami.  Univerzity  mívají  databáze  plných  textů  předplaceny  na 

určité  období.  Neomezený  přístup  k celému  obsahu  databází  je  pro  univerzity 

nákladnou záležitostí.  V případě předplacení je cena nezávislá na počtu vstupů do 

databáze či počtu zobrazení plných textů. Univerzity tak mohou v mnoha případech 

platit vysokou cenu za nevyužívanou službu. Tento problém by bylo možné vyřešit 

zpoplatněním plných textů dokumentů.  Jednorázové platební systémy se v případě 

databází  nazývají  pay-per-view  či  pay-as-you-go.  Univerzita  v Severní  Karolíně 
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v USA zkoumala počet stažených dokumentů za určité období. Na konferenci North 

Carolina Serials Conference v roce 2003 prezentovala Beth Bernhardtová výsledky 

svého  pozorování.  Porovnávala  cenu  za  využité  služby  databází  placené  pomocí 

předplatného a pomocí pay-per-view. Ve zkoumaném období došla k závěru, že pro 

danou univerzitu  by bylo  mnohem výhodnější  využívat  pay-per-view systém,  než 

zavedené předplatné celých databází. 60

5.4.1   Ebsco

Ebsco  poskytuje  od  roku  2001  pay-per-view  službu.  V tomto  roce  byly 

zájemcům o plné texty k dispozici články z 1 430 elektronických časopisů. V dubnu 

2004 bylo možno jednorázově zaplatit za milión plných textů článků pomocí služby 

Electronic  Journals  Service.  Pay-per-view  služba  je  dostupná  institucionálním 

uživatelům. Na rozdíl od databáze ScienceDirect (viz kap. 5.4.2) neposkytuje Ebsco 

volně na internetu svou bibliografickou bázi. Odkaz na placené články je dostupný 

předplatitelům  databází  Ebsca,  kteří  nemají  zaplacený  přístup  ke  zdroji  daného 

článku.  Další  možností  přístupu  ke  zpoplatňovaným  zdrojům  je  link  na  článek 

z jiných databází, pokud nemají k dispozici plný text.  61 Článek je možné zakoupit 

pomocí  platebního  tlačítka,  vyžadovány  jsou  údaje  z platební  karty  a  e-mailová 

adresa. Po zaplacení je uživateli zaslán na e-mailovou adresu hyperlink odkazující na 

plný  text  článku.  Cena  článku  se  pohybuje  podobně  jako  u  ostatních  databází 

v desítkách dolarů. Způsob platby využívající jednorázové použití platební karty je 

v databázích  rozšířený  a  zpoplatnění  plného  textu  není  možno  provést  jiným 

způsobem. 62

5.4.2   ScienceDirect

Společnost  Elsevier  Science  navázala  na  trend  zpoplatňování  jednotlivých 

výstupů v roce 2002. 63 Plné texty databáze ScienceDirect zpřístupnila v daném roce 

na bázi pay-per-view. Databáze ScinceDirect umožňuje placení za jednotlivé články 

dodnes. Do dnešní doby se ale nezměnil způsob platby, který je stále možný pouze 

platební kartou. 

Institucím nabízí společnost Elsevier dva způsoby zpoplatňování jednotlivých 

článků.  Jedním  z nich  je  služba  Pre-paid  articles,  kterou  mohou  využívat  pouze 

stávající zákazníci ScienceDirect. Při využívání Pre-paid articles jsou zpoplatňovány 

plné texty článků ze zdrojů, které nemá daná instituce v dané době předplacené. Cena 
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jednotlivého článku je nižší než při neinstitucionálním využití pay-per-view služby. 

Druhou možností pro instituce je služba Article-choice, která je dostupná i institucím 

dosud  nevyužívajícím  databázi  ScienceDirect.  Jedná  se  o  předplatné  článků 

z databáze (viz tabulka č. 9). 64

Tab. č. 9: Ceník služby Article-choice – ScienceDirect

Počet 
článků

$ €
cena za jeden 

čl. $/€

500 11 000
8 

500
22/17

200 5 000
3 

900
25/18,5

100 2 800
2 

200
28/22

Bibliografická  databáze  ScienceDirect  je  volně  přístupná  na  webu. 

K dispozici  jsou  základní  bibliografické  informace,  abstrakt,  ale  i  obsah  článku. 

Obsah nebývá častou součástí informací poskytovaných zdarma, přestože je velmi 

kvalitním ukazatelem, zda je daný článek pro uživatele relevantní. Vyhledávání je 

možné  v tzv.  quick  search  nebo  pomocí  prohlížení  (browse).  Pokud  se  uživatel 

rozhodne pro zakoupení článku, zvolí hyperlink „Purchase PDF“, který je i s údajem 

o  velikosti  souboru  umístěn  na  liště.  Pomocí  linku  je  přesměrován  a  požádán  o 

zadání jména a hesla.  Zaregistrovaný uživatel  poté provede v pěti  krocích platbu. 

Platba  je  možná  pouze  pomocí  platební  karty,  jejíž  číslo  je  na  rozdíl  od  jiných 

systémů zadáváno až při konkrétní žádosti o plný text článku. Jako u jiných systémů 

využívajících pouze platební karty je cena článků relativně vysoká, je stanovena na 

$31,5  za  text.  Pay-per-view služba  se  za  necelých  sedm let  fungování  prakticky 

nevyvinula a neumožnila jiný způsob platby za jednotlivé články.

5.4.3 Payloadz

Payloadz  je  jedna  z mnoha  aplikací  využívajících  platební  systém PayPal. 

Payloadz  zajišťuje  publikování  a  prodej elektronických  dokumentů.  Společnost 

Payloadz Inc. se sídlem v New Yorku založila portál v roce 2004. Pomocí PayPal 

platební  brány  umožňuje  zpoplatňovat  elektronické  knihy,  hudbu,  audiovizuální 

soubory,  články,  software  apod.  Registrace  vyžaduje  pouze  e-mailovou  adresu  a 

souhlas s obchodními podmínkami. Využívání služby Payloadz je zdarma v případě, 

že uživateli pro uložení souborů postačí 1 GB, dalším omezením je měsíční limit na 
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transakce  $100.  Úložiště  o  velikosti  10 GB  s omezením  $250  je  zpoplatněno 

$15,50 GB s vyšším limitem $50 atd. 

Payloadz slouží jako internetový obchod či digitální knihovna a zároveň jako 

brána  k elektronickému  publikování.  Vyplněním  interaktivního  formuláře  má 

zaregistrovaný uživatel možnost nahrát soubor, stanovit jeho cenu a zadat informace 

o dokumentu. Na portálu jsou k dispozici dokumenty v ceně od $0,01.

Payloadz  jsem  vybrala  jako  příklad  systému  poskytujícího  prodej 

elektronických  dokumentů  pomocí  (mikro)platebního  systému.  Dokumenty  jsou 

ukládány do databáze, a proto je aplikace Payloadz zařazena do této podkapitoly. Pro 

prodej  dokumentů  haléřové  hodnoty  jsou  mikroplatební  systémy  vhodnější  než 

klasické  platební  způsoby.  Platba  je  provedena  rychleji  a  není  nutné  vyplňování 

kontaktních  údajů  jako  při  platbě  kartou.  Dobírka  jako  oblíbený  platební  nástroj 

v případě elektronických dokumentů nepřichází v úvahu. PayPal je dle mého názoru 

v případě tohoto systému zvolen za platební nástroj díky počtu uživatelů vlastnících 

PayPal  účet,  reputaci  systému  a  světovému  rozšíření.  Vhodné  by  bylo  rozšíření 

platebních  možností  o  další  systémy,  Payloadz  by  tak  zvýšil  počet  potenálních 

zákazníků o držitele účtů daných systémů. 65

5.4.4    IngentaConnect

Společnost Ingenta byla založena v roce 1998 se sídlem v Londýně. Zaměřuje 

se  na  poskytování  služeb  a  technologií  pro  informační  průmysl.  Přesněji  řečeno 

zajišťuje služby související s elektronickým publikováním. Na počátku svého vývoje 

se  soustředila  především na  akademický  a  výzkumný  sektor,  později  své  služby 

rozšířila i mezi obchodní instituce. Systém využívá celosvětově 194 akademických 

knihoven,  doposud  ale  žádná  z  České  republiky.  V roce  2004  měla  17 500 

registrovaných  institucí,  v  současné  době  prezentuje  na  svých  stránkách  19 000 

knihoven  a  280  vydavatelství  jako  své  uživatele.  Organizacím  pracujícím 

s elektronickým obsahem nabízí zajištění online přístupů a akviziční servis.

Ingenta  vytvořila  produkt  IngentaConnect pro  práci  s elektronickými 

dokumenty.  IngentaConnect nabízí  z pohledu  uživatelů  dvě  hlavní  funkcionality. 

Služba  poskytuje  platformu  pro  práci  se  zdroji,  které  má  již  daná  instituce 

předplacené. Druhou možností využití je placený přístup k plným textům dokumentů 
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Ingenty. Společnost nabízí přístup k 23 milionům plných textů článků. a Mezi obory 

je  32%  zastoupena  medicína,  19%  představují  sociální  vědy,  dále  technologie, 

ekonomika, humanitní vědy atd. Uživatel má možnost zdarma prohledávat databázi 

článků,  kde  jsou  dostupné  základní  bibliografické  údaje,  ale  také  abstrakty. 

K dispozici jsou články z 32 101 publikací.  b Vydavatelství platí Ingendě za to, že 

jejich obsah může být zpoplatňován pomocí služby IngentaConnect.66

K dispozici  je  jednoduché  a  pokročilé  vyhledávání,  dále  prohlížení 

(browsing)  podle  oboru  publikací.  Obor  informačních  studií  a  knihovnictví  je 

zastoupen v kategorii Computer and Information Sciences. Plný text článku se získá 

pomocí Document Delivery Service (EDD) po zaplacení platební kartou.

Uživatelé  systému  mají  tři  možnosti  placení  za  texty.  První  variantou  je 

jednorázové placení platební kartou. Další možností je vytvoření depozitního účtu, 

na  který  uživatel  složí  určitou  minimální  částku.  Mikroplatební  částky  jsou  dle 

požadovaných  dokumentů  ukládány a  jednou za měsíc  jsou sečteny a  zaplaceny. 

Poslední druhem placení je předplatné, při kterém si instituce předplatí určité tituly 

časopisů.  Předplatné,  které  by  zahrnovalo  najednou  všechny  plné  texty  článků, 

Ingenta neposkytuje.

Přístup k plným textům je  zajištěn stažením dokumentu,  faxem či  pomocí 

softwaru Ariel. V průběhu roku 2009 budou tyto poslední dva způsoby doručování 

omezovány a zrušeny v dubnu 2009. Ingenta nabízí ochranu před dvojím placením za 

články.  Před platbou upozorní systém uživatele,  že dokument  má již předplacený 

jiným způsobem.

Na stránkách www.ingentaconnect.com je možné prohledávat  abstraktovou 

databázi  a zaplatit  za jednotlivý článek platební  kartou.  Cena článku se pohybuje 

okolo  $40 dolarů  bez  daně.  Systém reaguje  na  místo  registrace,  v případě  Velké 

Británie změní měnu z dolarů na libry.

Tento systém by mohl představovat efektivní způsob zpoplatňování například 

pro univerzitní knihovny. Současné ceny za jeden článek jsou však nastaveny velmi 

vysoko.  Instituce  by  zaplatily  pouze  za  skutečně  využitý  obsah  databází. 

IngentaConnect by  mohla  být  v univerzitních  knihovnách  využívána  např.  jako 

doplňkový zdroj informací pro okrajové obory. Knihovna by měla předplacené plné 

a Albertina icome uvádí 24 mil.
b Údaj z března 2009.
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texty databází jádrových oborů a IngetuConnect by využívala jako doplňující zdroj 

informací, který je sice potřebný, ale je příliš nevýhodné platit celoroční předplatné. 

Knihovna má v takovémto případě možnost předplatit si určité tituly časopisů, či dát 

k dispozici  uživatelům  abstraktovou  databázi  a  zaplatit  pouze  stažené  plné  texty 

článků. 67

5.5  Další poskytovatelé pay-per-view služeb

Pay-per-view přístup poskytují i další vědecké databáze, z platebních systémů 

využívají platbu platební kartou.

5.5.1   STN Easy

STN Easy umožňuje přístup k obsahu přibližně 100 vědeckých a technických 

databází. K dispozici jsou například obsahy databází Derwent World Patents Index, 

CAplus, SciSearch, Medline, Compendex, INSPEC. Vyhledávání je možné pouze po 

registraci  uživatele,  při  které  musí  poskytnout  i  číslo  své  platební  karty.  Ceny 

dokumentů se pohybují od $1.69 za záznam z databáze Inpadoc, nejdražší databází je 

Beilstein  s  $42,50  za  výstup.  Většina  databází  zpoplatňuje  články  či  záznamy  v 

rozmezí  $3 až  $5.  Za velkou nevýhodu STN Easy pay-per-view služby považuji 

poplatek za vyhledávání, který činí $2. Pozdější modifikace dotazu je již zdarma.

5.5.2   Goliah

Gales  Group  Inc.  vlastní  databázi  Goliah,  jejíž  obsah  je  specializovaný 

na obchod  a  ekonomiku.  Goliah  umožňuje  placený  jednorázový  přístup  k 5  mil. 

článků. Za článek lze zaplatit pouze pomocí platební karty.  Kromě jednorázového 

přístupu nabízí měsíční a roční předplatné. Cena jednoho článku se pohybuje od $5 

výše, měsíční předplatné stoji $25.68, 69

5.5.3   HighWire Press

Stanfordská univerzitní knihovna spravuje přístup k databázovému depozitáři 

HighWire  Press.  Obsah  je  zaměřen  na  přírodní  vědy,  především  lékařskou 

periodickou  literaturu.  Zdroje  věnující  se  sociálním  a  humanitním  vědám  jsou 

postupně  doplňovány.  Databáze  poskytuje  přístup  k 5,6  mil.  článků  převážně 

recenzované literatury, z toho ke 2 mil. plných textů zdarma. Cena jednoho článku se 

pohybuje přibližně od $10 výše.70
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5.5.4   Informaworld

Pay-per-view  služby  poskytuje  společnost  Infoma  na  stránkách 

www.informaworld.com. poskytuje přístup k dokumentům nakladatelství  Taylor & 

Francis, Routledge and Psychology Press. Volně nabízí abstraktovou bázi, placeně 

jsou k dispozici  články z přibližně  1 000 časopisů  a  obsah  10 000 elektronických 

knih.  Dalším  druhem  dokumentů  jsou  hesla  z encyklopedií  vydávané  výše 

uvedenými  nakladatelstvími.  Obsah  má  být  určen  akademickému  a  výzkumnému 

sektoru.  Zpoplatnění  jednotlivých  dokumentů  je  umožněno  pomocí  předplatného 

nebo  pay-per-view  službou.  Cena  jednoho  článku  se  v konečné  výši,  tedy  po 

započítání daně VAT, pohybuje okolo 20 Euro a více. Opět je jediným způsobem 

platby zadání čísla platební karty. 71

59 FADEL, S. The pay-per-view trend. Online. Nov 2006, vol. 30, no. 6, s. 39-42 [cit. 2009-04-16]. 
Dostupný také komerčně z Computers & Applied Sciences Complete z www: 
<http://web.ebscohost.com>. ISSN 0146-5422.

60 BERNHARD,Beth.R. Electronic Journals, Document Delivery Librarian. In Presentations from the 
Twelfth North Carolina Serials Conference, April 3-4, 2003, North Carolina, USA. Greensboro : 
University of North Carolina, [2003], last updated: 01/25/2007 17:55:25 [cit. 2009-03-16]. Dostupný 
z www: <http://www.  nccuslis.org  /  conted  /serials2003/  presentations.htm  >.

61 Ebsco online offering pay-per-view article purchasing. Online Newsletter [online]. 2001-03-01 [cit. 
2009-4-11]. Dostupný komerčně z www: <http://www.highbeam.com>.

62 More Than 1 Million Pay-per-view Articles Now Available Through EBSCOhost Electronic 
Journals Service Enhanced [online]. Birmingham : EBSCO Information Services, 2004-04-01 [cit. 
2009-04-11]. Dostupný z www: <http://www.ebsco.com/home/whatsnew/ppv_million.asp>.

63 ScienceDirect offers pay-per-view for guests, IDEA journal. Information Today [online]. 2002-07-
01 [cit. 2009-04-05]. Dostupný komerčně z www: <http://www.highbeam.com>.

64ScienceDirect [online databáze]. Amsterdam : Elsevier B.V., c2008 
[cit. 2008-11-15]. Dostupná komerčně z WWW:< http://www.sciencedirect.com>.

65 Payloadz : Sell downloads [online]. New York : Payloadz Inc., c2009 [cit. 2009-05-3]. Dostupný z 
www: <https://www.payloadz.com/>.

66 Albertina Icome Praha s.r.o [online]. Praha : Albertina Icome, 2003-2008 [cit. 2009-03-16]. 
Produkty a služby, Ingenta Connect. Dostupný z www: <http://www.aip.cz/titul.php?titul=1673>.

67 Ingenta Connect [online]. Oxfort : Ingenta, c2009 [cit. 2009-03-16]. Dostupný z www: 
<http://www.ingentaconnect.com>.

68 Goliath : business knowledge on demand [online]. Farmington Hills : The Gale group, c2008 [cit. 
2009-04-15]. Dostupný z www: <http://goliath.ecnext.com>.
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Dostupný také komerčně z Computers & Applied Sciences Complete z www: 
<http://web.ebscohost.com>. ISSN 0146-5422.

70 Highwire Press [online]. Stanford : Stanford University, c1995-2009 [cit. 2009-04-16]. Dostupný 
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5.6 Zpoplatnění internetového obsahu

Jedna z idejí mikroplateb spočívá ve zpoplatnění internetového obsahu, jedna 

z idejí internetu naproti tomu říká „Information wants to be free“. V tomto rozporu 

shledávám hlavní  překážku úspěšnosti  mikroplatebních  systémů.  Lidé  jsou zvyklí 

platit  za fyzické produkty,  jakými  jsou knihy,  časopisy,  videa apod.,  ale finančně 

ohodnocovat stejné obsahy v prostředí internetu si teprve zvykají.

Clay  Shirky,  profesor  působící  na  univerzitě  v New Yorku,  shrnul  v roce 

2000  problematiku  mikroplateb  v  manifestu  takto:  „Mikroplatby  nikdy  nebudou 

fungovat, protože je uživatelé nenávidí.“ 72 Clay Shirky tvrdí, že problém nespočívá 

ve vytvoření správné technologie či uživatelského rozhraní, ale v přijetí  uživatelů. 

Mikroplatební hodnoty samotné nejsou tak důležité jako fakt, že se uživatelé musí 

rozhodovat,  zda  daný  obsah  zakoupí.  Zastánci  mikroplateb  naopak  vidí 

mikroplatební systémy jako jednu z možných cest ze zahlcování internetu reklamou. 

Volně dostupný obsah na internetu je ovlivňován zájmy inzerentů, mikroplatby by 

mohly být nástrojem hodnocení obsahu samotnými uživateli či čtenáři. 73

Benjamin Compaine,  specialista na mediální ekonomiku, nezatracuje smysl 

mikroplateb. Mikroplatby podle Compaine fungují, jen se nevyvíjejí způsobem, který 

byl  očekáván.  Od  dob  počátků  webu  do  manifestu  Claye  Shirky  se  očekávalo 

vytvoření  několika  platforem  či  jediné  jednotné  pro  snadné  zpoplatňování 

internetového obsahu. Systém měl umožnit zaplatit nepatrnou částku za dokumenty 

typu novinového článku, výzkumné zprávy či hudební skladby pomocí kliknutí na 

daný  link.  Transakce  by  byla  automaticky  provedena.  Takovouto  přímočarou 

představu  vývoje  však  mikroplatební  systémy  nenásledovaly,  ačkoliv  na  platbě 

pomocí hyperlinků pracovalo a pracuje konsorcium W3C. 74 

Mikroplatby  by  mohly  vyřešit  problematiku  oceňování  autorů  textů, 

fotografií, videa či hudby.

Výsledky  z roku  2004  týkající  se  placení  za  internetový  obsah  v USA 

nedopovídají  teorii  profesora  Shirky,  že  uživatelé  mikroplatby  nenávidí.  Celková 

hodnota  plateb  za  internetový  obsah  se  zvýšila  v roce  2004  oproti  loňským 

výsledkům o 12,5%. Podstatné je, že se celkově zvětšil podíl jednorázového placení 

(pay-per-view, pay-as-you-go) na úkor předplatného. Stalo se tak dokonce i v oblasti 

vědeckovýzkumné literatury,  která  byla  předtím zpoplatňována především pomocí 
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předplatného. Celkově v oblasti prodeje internetového obsahu stále převládá model 

předplatného,  podíl  jednorázových  plateb  však  roste. a Nejvíce  se  zvyšuje  počet 

plateb v hodnotě do $5, naopak transakce přesahujíc $50 zaznamenaly pokles.

Velkým  problémem  se  ukázala  nestabilita  systémů.  Mnoho  společností 

vyvíjejících mikroplatební systémy zkrachovalo nebo změnilo obchodní model. Mezi 

tyto systémy patří například DigiCash, Millicent, Pay2See, CyberCash, First Virtual 

Holdings  nebo  Peppercoin.  Společnosti  používaly  rozlišné  modely,  ve  většině 

případů však naplnily účty pomocí platební karet a platby poté probíhaly z nových 

účtů. 

Pro nové platební systémy je nesmírně obtížné stát se obecně rozšířenými. 

Pro jejich  úspěch je  důležitých  několik  vlastností.  Použití  platebního  systému by 

mělo  být  snadné,  měly  by  být  pevně  stanoveny  transakční  náklady  a  samotné 

transakce by měly probíhat velice rychle, nejlépe do 1 minuty. Dalším z důležitých 

faktorů je důvěryhodnost, která je překvapivě podstatnější než zabezpečení plateb. 

Uživatelé jsou raději ochotni používat méně zabezpečený platební systém zaštítěný 

důvěryhodnou  organizací  než  vysoce  zabezpečený  systém  neznámé  či 

nedůvěryhodné organizace.  75 Vzhledem k tomuto zjištění lze předpokládat úspěch 

relativně  nového  českého  platebního  systému  PaySec,  který  je  provozován 

Československou obchodní bankou ve spolupráci s Poštovní spořitelnou. 76 

Zpoplatňováním  internetového  obsahu  se  zabývá  několik  publikačních 

systémů,  které  využívají  zavedené  mikroplatební  systémy.  Ze  zahraničních  jsem 

vybrala  jako  příklad  Payloadz,  využívající  PayPal,  z českých  na  SMS  platbách 

založený SMSden.com.

V oblasti  prodeje hudby a videonahrávek se výrazněji  prosadila  společnost 

Apple.  Apple  umožňuje  jednorázové  platby  za  audiovizuální  dokumenty  pomocí 

volně  dostupné  aplikace  iTunes.  ITunes  store  obsahuje  okolo  10  mil.  hudebních 

nahrávek v ceně 69¢, 99¢ či $1.29, celá alba jsou prodávána za $9.99. Platbu může 

uskutečnit  pouze registrovaný uživatel,  který zadal číslo platební karty.  Transakce 

mohou být uskutečněny za každý nakoupený dokument zvlášť či za více najednou. 

a Tento odstavec se týká USA. Dle mého odhadu model předplatného při placení za internetový obsah 

však nepřevládá pouze v USA, ale i po celém světě. Odhad vychází z existujících nabídek možností 

úhrady za elektronický obsah.
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Kromě hudebních děl a videonahrávek lze tímto způsobem nakoupit i elektronické 

knihy, fotografie, aplikace atd. 77

Úspěšnost prodejního systému iTunes ukazuje, že při placení na internetu je 

důležitá  zkušenost  se  systémem  a  důvěra  v něj.  Obecně  se  prokazuje,  že  jsou 

doposud  úspěšnější  uzavřené  systémy,  např.  předplatné,  využívající  specifický 

způsob placení před univerzálními mikroplatbami. Předplatné se může vztahovat na 

určitou  časovou  periodu,  během  které  je  informační  zdroj  uživateli  otevřený. 

Druhým  způsobem  je  předplacení  určitého  množství  jednotek  informací  (např. 

článků  či  hesel).  Nevýhodou  předplatného  je  omezení  uživatele  pouze  na  daný 

informační zdroj. Psychologickým aspektem znevýhodňujícím tuto službu může být 

také obava z nevyužití vložené částky. Peníze zaplacené za předplatné nelze na rozdíl 

od většiny mikroplatebních systémů převést zpět na osobní účet. 78, 79
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6 Závěr

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat současnou problematiku mikroplateb 

v souvislosti  se  zpoplatňováním  informačních  služeb.  Práce  také  shrnula  vývoj 

českých  mikroplatebních  systémů  a  stávající  způsoby  zpoplatňování  vybraných 

informačních  služeb.  Při  analýze  stávajících  systémů  jsem  vycházela  především 

z vlastní  zkušenosti  s provozem  systémů,  z  informací  uvedených  provozovateli 

systémů a dokumentů zabývající se danou problematikou. Při zpracovávání historie 

českých  mikroplatebních  systémů  jsem  vzhledem  k neaktivitě  systémů  neměla 

možnost  využít  osobní  zkušenost  se  systémy.  Druhá  kapitola  je  tedy  zpracována 

pouze  teoreticky  dle  popisu  systémů  v dostupných  zdrojích,  které  představují 

především  články  z českých  serverů  zabývajících  se  službami  na  internetu. 

Bakalářská práce nezpracovává všechny současné mikroplatební systémy, což by ani 

vzhledem k rozsahu práce nebylo možné, ale zaměřuje se na popis jednotlivých typů 

mikroplatebních systémů a jejich využívání v různých informačních zdrojích.

Vývoj mikroplatebních systémů v České republice pozastavila novela zákona 

o platebním styku z roku 2003. Z tehdejších mikroplatebních systémů zůstala pouze 

elektronická  peněženka  Monetka.cz.  Pozastavený  vývoj  postupně  směřoval 

k platbám využívajícím služeb mobilních operátorů. Mezi faktory ovlivňující rozvoj 

mobilního marketingu patří široké rozšíření mobilních telefonů v České republice a 

s tím  související  zkušenosti  s jejich  použitím.  Přestože  jsou  SMS  mikroplatby  a 

Premium  SMS  služby  znevýhodněné  vysokými  poplatky  mobilních  operátorů, 

zůstávají častým způsobem zpoplatňování informačních služeb. V roce 2008 a 2009 

vznikly  dva  nové  české  mikroplatební  systémy  na  kreditní  bázi.  Mikroplatební 

systémy jsou nejen v České republice typy platebních systémů, které jsou stále ve 

vývoji.

Uplatňování mikroplatebních systémů jako platebních nástrojů neprobíhalo a 

dosud neprobíhá  očekávanou  rychlostí.  Ačkoliv  mají  tyto  systémy mnoho  výhod 

oproti zavedeným platebním způsobům, není jejich používání běžně rozšířeno mezi 

širokou  veřejnost.  V českém  prostředí  zastavila  vývoj  mikroplatebních  systémů 

novela platebního zákona, obdobný stav však trvá i v zemích bez podobné regulace. 

V roce  1998  a  2000  byly  publikovány  prognózy  předpokládající  rozšíření 

mikroplatebních systémů mezi běžně používané platební nástroje během několika let. 



Tyto prognózy však nebyly ve stanovených lhůtách naplněny. Velkým problémem se 

ukázala být nestabilita systémů, kdy mnoho společností vyvíjejících mikroplatební 

systémy zkrachovalo nebo změnilo obchodní model.  Rychlejší a jasnější zavedení 

mikroplateb  dále  brzdí  zakořeněný  předpoklad  bezplatného  přístupu  k obsahu 

volného webu.

Mikroplatební systémy jsou v posledních letech častěji implementovány jako 

další ekvivalent k zavedeným platebním způsobům, přesto potenciál mikroplatebních 

systémů  pro  zpoplatňování  informačních  služeb  nebyl  dosud  plně  využit.  Velké 

množství informačních služeb je zpoplatňováno především pomocí předplatného či 

jednorázové platby platební kartou. Mikroplatební systémy by mohly být vhodnějším 

platebním nástrojem pro mnoho informačních služeb.

V bakalářské práci je zpracováno zpoplatňování několika typů informačních 

služeb.  Provozovatelé  databází  nabízejí  jednorázové  platby  za  články,  ale 

z platebních  metod  umožňují  pouze  platbu  kartou.  Využití  platební  karty  bývá 

jediným možným způsobem platby i při nákupu elektronických knih v internetových 

obchodech či  elektronických dokumentů v knihovnách. Zpoplatňování  dokumentů 

platební  kartou  je  nabízeno  velice  často,  přestože  mikroplatební  systémy  jsou 

rychlejší  transakční  prostředek  a  nevyžadují  zadávání  citlivých  údajů  při  každé 

transakci.

Většina  internetových  zpravodajských  deníků  nezpoplatňuje  aktuálně 

publikované  články.  Při  prodeji  archivního  obsahu  deníků  je  v mnoha  případech 

předplácen  časově  či  množstvím  článků  omezený  přístup  do  databáze.  České 

internetové  encyklopedie  poskytují  ve  většině  případů  svůj  obsah  zdarma  či  jej 

zpoplatňují pomocí předplatného. Pokud už je umožněna jednorázová SMS platba, 

bývá  její  využití  omezeno  např.  na  zákazníky  určitého  mobilního  operátora. 

Předplatné  není  řešením  problému  mikroplateb,  přestože  je  často  využíváno  při 

platbách za informační služby mikroplatební hodnoty. Předplacené přístupy uživatele 

zavazují  ke  službě,  která  jim  nemusí  vyhovovat.  Použití  mikroplateb  neváže 

uživatele  k jednomu  zdroji  a  navíc  umožňuje  vyzkoušení  služby  bez  velkých 

nákladů. V případě zpoplatňování obsahu databází by řešením předplatného mohly 

být  jednorázové  platby  za  články  z časopisů.  Instituce,  například  univerzity, 

by platily pouze za zobrazení či stažení úplného textu dokumentu. Tuto službu nabízí 

produkt  IngentaConnect společnosti  Ingenta.  Knihovna by měla  předplacené  plné 



texty databází jádrových oborů a IngetuConnect by využívala jako doplňující zdroj 

informací, který je sice potřebný, ale je příliš nevýhodné platit celoroční předplatné.

Vznik nových platebních  systémů zaměřených na transakce nízké hodnoty 

ukazuje, že problematika mikroplateb se stále vyvíjí. Mikroplatební systémy nejsou 

vhodné pro všechny typy plateb v prostředí internetu, mají však potenciál nahradit či 

doplnit stávající zavedené způsoby plateb s nízkou hodnotou za informační služby. 
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