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1. Uvod
Internetové bankovnictví by se mohlo nazývat fenoménem
století na poli bankovních
významným

způsobem

produktů.

podílí na

Za svou

změnách

poměrně

světového ale i

20. a 21.

krátkou dobu života se

struktury v nabídkách bankovních

mezi ostatními kanály přímého bankovnictví si rychle získává

Internetové bankovnictví je tak

přelomu

přední

zřejmě nejdynamičtěji

domů

a

postavení.

se rozvíjející oblastí

českého finančního trhu. V České republice ho využívá zhruba 2

miliony klientů a jejich počet roste o desítky procent ročně. 1

Internetové bankovnictví v sobě skloubí celou
tak pro banky samotné.
finančních prostředků

institucím zase

řadu

výhod jak pro klienty banky,

Klientům především umožňuje

rychlou a pohodlnou správu

nezávisle na fyzické blízkosti a otevírací době banky. Bankovním

přináší

nezanedbatelné snížení provozních

zautomatizování bankovních
veškerých

prováděných

procesů

a za

určitých

nákladů,

zjednodušení a

podmínek i zvýšení

bezpečnosti

transakcí. Vedle nesporných pozitiv však tento

způsob

komunikace obsahuje rizika, s nimiž je třeba počítat, aby je bylo možné minimalizovat.
Tato rizika se týkají především
třetí

stranou. Ve své

zabezpečení účtu

podstatě

a s využitím

a prováděných transakcí proti zneužití

očekávaného

pokroku v informačních

technologiích by mohlo být internetové bankovnictví v brzké budoucnosti
"dokonalý" bankovní produkt. Již dnes nabízí svým

uživatelům

pohybu s možností využití široké palety bankovních funkcí, jejichž

vysokou svobodu
počet

zvyšuje. A to vše za snižujících se cenových nákladech zvyšující se
prováděních

1

téměř

se neustále
bezpečnosti

operací.

http://www.mesec.cz/clanky/jak-bezpecne-zabezpecit-intemetove-bankovnictvil, citováno dne 27. 3.

2006
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2. Vymezení projektu a jeho cíle
2.1. Cíle projektu
Cílem mé práce, jak již

ostatně

samotný název napovídá, je zmapovat

problematiku internetového bankovnictví v České republice a to především z hlediska
drobné klientely, tj. fyzických osob a

živnostníků.

Nutno podotknout, že

většina

bankovních institucí nabízí pro právnické osoby ne li identické, pak velmi podobné
produkty internetového bankovnictví.

V části Teoretická východiska se

zaměřím

na

vysvětlení pojmů,

které jsou

s internetovým bankovnictvím spjaty, popíši chronologický vývoj tohoto bankovního
produktu a

vysvětlím

související legislativní normy. Jako poslední

východisek se budu věnovat problematice
Jednak jde o

zabezpečení přenosu

bezpečnosti,

část

Teoretických

která má dva základní aspekty.

dat samotných a pak o

způsob přihlášení

do aplikace

a autorizace.

V části

číslo čtyři

popíši produkty jednotlivých

začínal

psát, tj. na podzim roku 2005,

jsem tuto práci

čtrnácti
měly

bank, které v době, kdy

ve své nabídce internetové

bankovnictví. V části Profil banky uvedu obecnou charakteristiku dané bankovní
instituce, v Internetovém bankovnictví pak popíši samotný produkt banky, což ještě více
rozvedu v částek Pasivní a Aktivní operace. V poslední položce uvedu

stručné

zhodnocení popisované aplikace a porovnám ho s hodnocením serveru www.penize.cz.

V páté

části

se

zaměřím

na faktory, které nejvíce

ovlivňují

internetové

bankovnictví v České republice. Vytvořím dotazník a provedu šetření s cílem zjistit
názory a postoje
šetření

respondentů

k internetovému bankovnictví. Výsledky dotazníkového

a jejich interpretaci uvedu v šesté části.

Z výše

zmíněného

vyplývá, že za cíl a

přínos

této práce jsem si vytkl zmapovat

vliv faktorů, které se nejvíce podílejí na podmínkách, za jakých v České republice
funguje internetové bankovnictví, jaké konkrétní podoby internetové bankovnictví na
8

českém finančním

nejdůležitější,

trhu nabývá a jak tuto službu vnímají ti

tj. její

uživatelé - zákazníci.

2.2. Metody
Nejpodstatnější částí
fmančních

V této oblasti

aktuálních publikací
několika

mé práce je studium relevantních pramenů odborné literatury.
z hlediska

času

nedostatek. Odborná literatura, která byla vydána

před

služeb je však bohužel kvalitních a

poměrně

málo lety je dnes již z hlediska

k zmapovaní problematiky
nejaktuálnější

možné

zdroje co do klasických, tak elektronických publikací. Následoval rozbor a

třídění

internetového bankovnictví

značně překonaná.

přínosu

hlavně

Využil jsem proto

získaných informací a posuzování jejich užitečnosti pro mou práci.

Při
míře

i

dotazníkovém
polootevřené

uzavřených

a

šetření

jsem k tvorbě dotazrn'ku použil

otázky s důrazem na

polootevřených

účelově

uzavřené

a v omezené

technické aspekty. U

otázek jsem použil tzv.

výběrové

otázky, tj. takové u

kterých je možnost výběru jedné z alternativ. To dává respondentům možnost
srovnání a

zároveň

většiny

výběru

a

jsou poměrně jednoduché na zpracování. U jedné otázky jsem pak

použil tzv. polytomické formulování otázky s uvedením

pořadí

alternativ. Respondenti

pak mohou diferencovat mezi variantami a určovat pořadí odpovědí?

Distribuci

dotazníků

jsem

jsem se rozhodl z několika

prováděl prostřednictvím

důvodů. Především

elektronické pošty, k čemuž

uživatelé internetového bankovnictví

jsou logicky i uživatelé internetu. Dále tato metoda umožňuje v krátkém
nízkých

nákladů

oslovit velké množství

distribuce i jednoduché zpracování

respondentů.

vyplněných dotazníků. Poměrně

velkou nevýhodou

Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum, Jak poznávat své zákazníky, str. 33-39

9

za velmi

Další výhodou je nízká pracnost

je nízká návratnost dotazníků a vyloučen je kontakt s dotazovaným.

2

čase,

3. Teoretická východiska
3.1. Pojmy a souvislosti
Z počátku vymezím poJem internetového bankovnictví v širším kontextu.
Nejobsáhlejším termínem v této souvislosti je pojem přímé bankovnictví, též nazývaný
direct banking, který v
předpokladu,

sobě

zahrnuje veškeré formy komunikace zákazm'ka s bankou, za

že není využívána síť poboček.

Síť přímého

bankovnictví tvoří:

- homebanking
- phonebanking
- GSM banking
- WAP banking
- samoobslužné zóny
- internet banking
Často se můžeme setkat i s pojmem e-banking, který bývá oproti direct bankingu

definován úžeji, tj. nezahrnuje phonebanking a samoobslužné zóny.

Pro lepší pochopení objasním nejen pojem internet banking, ale i ostatní pojmy a
jejich základní principy.

Homebankingje z historického pohledu nejstarší službou nabízející prvky přímého
bankovnictví pomocí osobm'ho
prostřednictvím

počítače

pevné telefonní linky

či

napojeného na bankovní systém. A to

buď

internetu. Specifikem je, že ho lze využívat

pouze z počítače, na kterém je nainstalován

příslušný

software. Uživatel pak

může

24

hodin denně využívat služeb banky, které v rámci této služby zahrnují zadávání příkazů
a především přehled o historii účtu.

Phonebanking je služba, která využívá klasického
provádění

či

mobilního telefonu pro

platebního styku nebo získání informací. Uživatel služby komunikuje

s živým operátorem nebo s konverzantem, tj. hlasovým počítačem. U druhé varianty je
nezbytné použití telefonního aparátu s tónovou předvolbou.
10

GSM banking mohou využít majitelé mobilních telefonů. I tato služba má pasivní
část.

a aktivní

V pasivní

části

aktuálních kursech a dalších
již

umožňuje provádět

buď

údajů

není uživatelsky příliš

na

účtu,

formou krátké SMS zprávy. Aktivní GSM banking

platební styk a

na bázi klíčových slov v SMS

způsob

zůstatku

se jedná pouze o získávání informací o

často

zprávě

příjemný

také zakládat termínované vklady. Funguje

nebo využívá technologie SIM Toolkit. První
současné době

av

proto rychle mizí. Požadavek

bance musí být totiž zaslán v přesném formátu, který se poměrně obtížně zapamatovává.
Uživatelsky mnohem

přívětivější způsob představuje

kdy aplikace nahraná na SIM

kartě

mobilního telefonu

menu, ve kterém se uživatel již snadno pohybuje.
telefonů

má zabudovaný WAP

služba, která

přináší

využití technologie SIM Toolkit,

prohlížeč.

speciální bankovní

Většina současných

mobilních

Wireless Application Protokol, tj . WAP je

internet do mobilních

kombinaci GSM a internet banking.

vytváří

telefonů.

Stejně

WAP banking pak

představuje

jako v GSM banking pracuje uživatel

s jednoduchým menu ve svém mobilním telefonu, komunikace však probíhá
prostřednictvím

internetu. Klient se

přímo připojuje

na bankovní server, odkud stahuje

veškerá data.

Samoobslužnými zónami se nazývají
zákazník na bankomatech,

informačních

a

nepřetržitě přístupná

transakčních

pasivní i aktivní operace, jako

zjišťování zůstatku

hotovosti, podávání platebních

příkazů.

a

místa, kde

provádět některé

terminálech

pohybů

na

může

účtu, výběry

a vklady

To vše s pomocí platební karty a PIN heslem,

což je čtyřmístné osobní identifikační číslo.

Internet banking bývá někdy

označován

také jako i-banking nebo online banking.

Je produktem, který umožňuje provádět platební styk, získávat informace o svém účtu a
řadu

údajů

dalších

převažují

počítače

napojeného na internet. V

browserové aplikace, kdy zákazník na
Postačuje

software.

nejpoužívanější

Navigátor

či

absolvování

běžný

svůj počítač

prohlížeč,

tzv.

bezpečnostní

procedury

neumožňuje

přihlásí přes

může

ovládat

napojení externích

současné době

nemusí instalovat žádný
browser.

browsery jsou MS Internet Explorer a v menší

příkazy přímo

zákazníkům

internetový

Mozilla. Uživatel se

aplikací je, že
platební

z jakéhokoliv

V současnosti

míře

i Netscape

internet do systému banky a po
svůj účet.

Nevýhodou tohoto druhu

systémů, napřlldad

nelze

přenášet

z účetního systému podniku. Banka proto musí firemním

nabídnout přídavný program, který se nainstaluje na komunikační
ll

počítač

a

zajišťovat předávání

bude

hromadných plateb. Existují však i

homebanking a internet banking. Jedno z nich
používají některé německé banky.
zjednoho

počítače,

Předpokládá,

představuje

řešení

na pomezí

systém Multiweb, který

že zákaznťk ovládá svůj

účet především

ale na druhou stranu ho ve využívání internet banking odkudkoliv

nijak výrazně neomezuje.

Před započetím

program, který instaluje na daný
s bankovním serverem,

čímž

práce si zákazník stáhne z bankovruch stránek

počítač.

Tato aplikace pak komunikuje

napffklad privátní zákazm'k,

připojený

dávkově

z domova

přes

modem může ušetřit, neboť nezůstává trvale připojen k internetu.

nesm~m.

se zapomenout

zmínit o nových trendech, které se díky rozvoji moderních technologií

pravděpodobně

Aby byl

výčet

složek

již brzy zařadí po bok výše

přímého

bankovnictví kompletní,

zmíněných,

dnes již "klasických" bankovruch služeb. Mezi

tyto novinky patří zejména:

- PDA banking
- UMTS banking
- Digital TV banking

PDA banking je možnost ovládat
připojeného

běžný

účet

pomocí kapesního

počítače

k internetovému rozhraní přes mobilní telefon.

UMTS banking je služba, využívající mobilní
na nové technologii

přenosu

sítě třetí

generace, která je založena

dat, tzv. UMTS. Toto rozhraní bude schopno nabídnout

stejný rozsah služeb jako internetové bankovnictví,

neboť

nové mobilní telefony budou

mít větší zobrazovací schopnost a technologie UMTS vyšší přenosovou rychlost.

Digital TV banking se bude
místo osobního
přístroj.

pořídí

počítače

Systém bude

opět

podobat internetovému bankovnictví, ovšem

bude klient pro komunikaci s bankou používat televizní

určen navťc

i pro vlastníky

staršťch

televizních přístrojů, pokud si

digitální dekodér. Tento dekodér se na pozadí interaktivního televiznilio rozhraní

spojí pomocí telefonní linky po internetu s bankou. Tento systém,
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ač

nabízí zcela

revoluční

využití klasického televizm'ho

přijímače,

bude však pravděpodobně využíván

především domácnostmi bez počítače napojeného na internet. 3

3.2. Historie
Historie internet bankingu je
komunikačního

neodlučitelně

spjata s vývojem internetu jako
distribučních kanálů přímého

média a dále i s rozvojem ostatních

bankovnictví, především homebankingu.

3.2.1. Historie internetu
Základní prvky internetu pochází z USA, kde v srpnu roku 1969 byly propojeny
první

čtyři

sítě

uzly

zvané ARPANET. Motivace pro

vytvoření

této

vojenská. V kontextu souboje velmocí v době "studené války" šlo o
jaderného útoku. Jednalo se proto o
zničení některého

síť

sítě

přežití

byla

čistě

v případě

decentralizovanou, schopnou fungovat i po

z uzlů, jež byly rovnocenné, schopné přijímat i vysílat zprávy. Zprávy

putovaly mezi jednotlivými uzly

sítě rozdělené

na

části

a v místě

skládány dohromady. Zcela novým principem bylo, že cesta
zprávy nebyla trvale definována a přenos fungoval i při

určení

těchto

byly

opět

vysílaných

částí

zničení některého

z uzlů.

Síť

se

proto ukázala být zároveň robustní i snadno rozšiřitelná.

Velmi brzy se významným využitím ARPANETu stala elektronická pošta a
elektronické konference.

Počet uživatelů, především

neustále rostl, v roce 1973 se

připojily

z akademické a technické sféry,

i první neamerické instituce- britská University

College of London a norská Royal Radar Establishment. V roce 1983 byla zavedena
jako závazná specifikace
počtu uzlů sítě,

přenosového

kdy v roce 1984

protokolu TCP/IP a

činil počet uzlů

započal

ohromující

nárůst

1 000, v roce 1987 pak 1O 000, v roce

1989 byl 100 000 a v roce 1992 již 1 000 000. Další výrazný krok k internetu, jak jej
známe dnes, byl
WWW, která
dokumenty
3

učiněn

v roce 1990, kdy se zrodila služba World Wide Web,

zpřístupňuje

zkráceně

hypertextové dokumenty v prostředí internetu. Hypertextové

přestavují běžné

texty

rozdělené

na menší celky zvané uzly

Fait, P.: Problematika platebního styku v elektronickém obchodě, str. 40-43
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či

laicky

směřovat

stránky, které jsou propojeny odkazy nebo též linky. Tyto odkazy mohou
kjakýmkoliv jiným
Přelomem

uzlům

internetu, bez ohledu na jejich geografickou polohu.
prohlížeč

se stal konec roku 1993, kdy se objevil první grafický
Významně

stránek - NCSA Mosaic.

zlepšil do té doby strohé uživatelské rozhraní,

zjednodušil práci s hypertextovými dokumenty a integroval

některé

další populární

služby internetu jako FTP, tj. file transfer protocol, což je služba pro vzdálený
dat, nebo Gopher, tj.

textově

WWW

orientovaná

navigační

firma Netscape Communications první verzi

služba. O rok

prohlížeče

ho zdarma pro využití v soukromé v vzdělávací

přenos

později zveřejnila

Netscape Navigátor a nabídla

sféře.

V roce 1995 ji následoval

Microsoft s Internet Explorerem. 4

3.2.2. Historie internetového bankovnictví ve světě
Od roku 1993
nimi i banky.
kdy se

začaly

Počátkem

začínají

internet objevovat pro své aktivity také komerční firmy, mezi

internetu jako alternativnfho

distribučnfho

objevovat první webové stránky bank. Ty

formu papfrových

letáků převedených

pouze možnost kontaktovat banku
informace o stavu svého

ještě

sice z počátku

většinou

do elektronické podoby a nabízely prakticky

prostřednictvím

účtu či aktuálnf

operací na dálku museli

měly

kanálu byl rok 1994,

elektronické pošty a zjistit tak

informace o kurzech. Pro

klienti využít

některého

provádění

ze starších

aktivních

způsobů, ať

už

phonebanking nebo homebankingu.

Phonebanking zavedly první
především

peněžní

ústavy již v 70. letech minulého století,

jako nadstandardní službu pro nejlepší klientelu.

Počáteční zavádění

týkalo pouze soukromého sektoru. V průběhu 80. let identifikovaly
potenciální úsporu

nákladů,

službu širšímu okruhu

kterou telefonické bankovnictvf

zákaznfků.

přináší

fmanční

a

se

instituce

zpřístupnily

tuto

V roce 1989 zahájila provoz britská banka First

Direct z Leedsu, která si zvolila přímé bankovnictví za svou dominantní strategii. V té
době

bylo

přitom přímé

bankovnictví stále representováno pouze phonebankingem a

homebankingem. Banka First Direct u

těchto

dvou služeb neustrnula a v

současnosti

obsluhuje výhradně prostřednictvím přímého bankovnictví více než 1 milion zákaznfků.

4

Palovský, R., Sklenák, V.: Informace a Intemet(včetně úvodu do protokolů Internetu), str. 7-11
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Cesta homebankingu byla obdobná. Na počátku 80. let 20. století s ním přišla
Bank of America, opět výhradně pro nejlepší klientelu. Od té doby se stal homebanking
naprostou

samozřejmostí především

zákaznfků

bank. Zcela však ztratil význam

banky

prostřednictvím

na

disketě

sféře

v podnikové

a oslovil i

část

soukromých

původně rozšířený způsob přenosu

uložených

souborů

dat do

a dominanci telefonních linek

narušil internet. 5

První opravdová internetová banka

začal

nabízet své služby na poli internetového

bankovnictví 18.10.1995 a byla jí americká Security First National Bank. Následoval
rychlý rozvoj,
růstu příjmů

neboť

celá řada bankovních domů si

se v této

službě

skrývá. Na rozdíl od

bankovnictví se vývoj ubíral více
služby. To

mělo

směrem

úspory

uvědomila,

předchozích

nákladů,

souvislost s nabídkou této služby široké

bankingu výrazně urychlilo. A

přestože

jaký ohromný potenciál
kanálů přímého

dvou

než růstem poplatků za nové

veřejnosti,

což rozvoj internet

technologická krize v roce 2000

ochlazení tohoto boomu, došlo pouze ke zpomalení vývoje tohoto

přinesla určité

distribučm'ho

kanálu,

nikoli k jeho zastavení.

3.2.3. Historie internetového bankovnictví v ČR
První internet banking nabídla svým klientům v roce 1998 družstevní záložna Fio.
Ta tehdy, pod vlivem probíhajícího internetovém boomu, byla

přesvědčena,

že ke

komunikaci s klienty jí budou stačit přímé kanály a pouhé čtyři pobočky na celou ČR.
Vývoj od té doby sice trochu zchladil
nicméně

nová konkurence

bankovnictví

doplňovat

internet banking svým

udělala

naděje

na existenci

své a ostatní banky

do svého portfolia služeb.

klientům

začaly

Ještě

téměř

virtuální banky,

velmi rychle internetové

v roce 1998

Expandia banka, do které posléze

začala

kapitálově

nabízet

vstoupila

Česká pojišťovna, což umožnilo její další rozvoj a v roce 2001 přejmenování na

eBanku. Od té doby se eBance snaží ostatní konkurenční bankovní domy přiblížit. Ta si
přesto

udržuje nadále vedení v této oblasti bankovních služeb. V roce 1999

začaly

internetové bankovnictví nabízet další tři banky - Živnostenská banka, Citibank a
Union banka. Mnohem
využívalo

5

téměř půl

silnější

milionu

pozici ale v té

klientů.

Na

jaře

Blažek, J., Uklein, J.: Bankovnictví, str. 96-103
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době měl

phonebanking, který už

roku 2000 se pak zvedla druhá vlna

zavádění internet bankingu, kterou tvořily Komerční banka, Česká spořitelna, Bank

Austria Creditanstalt a Raiffeisenbank. 6 Vývoj pak šel rychle kupředu a v roce 2002 už
bylo internetové bankovnictví
Celková

úroveň

dominantním

samozřejmou součástí

však byla poznamenána

důrazem

překotným zaváděním

kladeným na vysokou míru

komfortu. Další vývoj se proto logicky

nabídky všech velkých bank.

zaměřil

zabezpečení

internet bankingu a

na úkor uživatelského

na zlepšení uživatelského

prostředí

a

komfortu, snižování poplatků za internet banking jako cesta k snižování nákladů bank a
k rozšiřování palety nabízených služeb. V

době,

kdy

podzim roku 2005 nabízí internetové bankovnictví jako

začínám

s touto prací, tj. na

součást

nabídky svých služeb

14 bankovních domů s působností v ČR.

v

3.3. Právní prostředí v Ceské republice
V České republice v současné době neexistuje právní norma, která by komplexně
upravovala problematiku internetového bankovnictví. Více

či méně

však s touto oblastí

souvisí několik právních norem, které nelze v této práci opomenout.

3.3.1. Usnesení vlády České republiky č. 525
Pod tímto dokumentem, který vyšel na
informační

informační společnosti, zefektivnění

prostředí

s veřejně

subjektech. Zabývá se i oblastí
autority, která by
klíčů

měla

přístupnými

bezpečnosti

informacemi o všech podnikatelských

a otázkou

vytvoření

na starosti jednotný systém přidělování a

kjednotnému šifrovacímu systému. Státní

zabývá tématem boje proti
změn

státní správy a samosprávy a

podpory rozvoje podnikání. Toho chce dosáhnout prostřednictvím vytvoření

transparentního

privátních

31.5.1999 je naplňována státní

politika, která má za cíl přizpůsobit legislativní prostředí a státní správu jako

takovou moderní
zkvalitnění

světlo světa

chce bránit

informační kriminalitě.

informační

centrální

certifikační

ověřování certifikátů

informační

a

politika se dále

Pomocí budoucích legislativních

systémy a data proti nedovolenému cizímu pronikání,

podvodům s elektronickými dokumenty a šíření závadných dat. Časový harmonogram

tohoto usnesení nicméně nebyl naplňován a tak vláda ČR na svém zasedání schválila
6

http://www.penize.cz/info/zpravy/zprava.asp?IDP=l&NewsiD=3525, citováno dne 27. 3. 2006
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usnesením
více

méně

č.

265 ze dne 24. března 2004 Státní informační a komunikační politik, která

vychází a pokračuje v naplňování výše

zmíněných cílů

a to i prostřednictvím

Ministerstva informatiky, které bylo zřízeno 1.1.2003.

3.3.2. Zákon

č.

227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Na základě Usnesení vlády ČR č. 525 byl 20. června 2000 schválen zákon o
elektronickém podpisu, který nabyl

účinnosti

1. října 2000. Pojem elektronického

podpisu a jím podepsané datové zprávy se tak poprvé dostává do právm'ho řádu České
republiky. Elektronický podpis lze vymezit jako funkci odeslané zprávy a tajné
informace, která je známa pouze majiteli soukromého

klíče

všeobecně

známého

podobě umožňuje především

spolehlivé

zjištění

klíče.

Tento údaj v elektronické
ověření

autora zprávy a

ověřit

a lze jej

pomocí

jeho totožnosti a rozpoznání toho, zda

podepsaný dokument nebyl po podpisu změněn. Tím je elektronický podpis postaven na
stejnou úroveň, jako klasický podpis. Dne 26.

č.

novela zákona o elektronickém podpisu
elektronické
označovat

značky.

Elektronická

značka

července

2004 nabyla účinnosti poslední

440/2004 Sb., která zavádí pojem

je obdoba elektronického podpisu, ale

data jí může i právnická osoba nebo

organizační

složka státu.

3.3.3. Další právní normy
Dalším zákonem

ovlivňujícím

internetové bankovnictví je zákon

bankách, který definuje pojem elektronické
prostředek,

který uchovává

peněžní

peněžní prostředky,

hodnotu v elektronické

podobě

č.

21/1992 Sb. o

a to jako platební
a který je

přijímán

jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem.

Do dané problematiky zasahuje i zákon
prostředků,

elektronických platebních

č.

124/2002 Sb. o

prostředcích

převodech peněžních

a platebních systémech.

tohoto zákona je i úprava vydávání a užívání elektronických platebních

Předmětem

prostředků

a

užití elektronického platebru'ho prostředku na dálku.

Zákon o

účetnictví č.

563/1991 Sb. upravuje náležitosti a požadavky

v elektronické formě.
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dokladů

Na internetové bankovnictví má

samozřejmě

vliv celá

řada

dalších právních

norem, které však spíše specifikují rámec bankovnictví jako takového. Jde naph'k.lad o
zákon

č.

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Není však cílem této práce postihnout

celou danou právní problematiku. Proto se omezím na výše

zmíněné

právní normy

s konstatováním, že jde o jde o usnesení vlády a zákony, které zásadním

způsobem

formují prostředí internetového bankovnictví v České republice.

3.4.

Zabezpečení

Otázka bezpečnosti je u internetového bankovnictví velmi podstatná a úzce souvisí
s bezpečností samotného internetu. Řešení zabezpečení lze rozdělit na dva základní
úkoly. Prvním je

zajištění bezpečné

datové cesty po sítích internetu mezi vlastním

systémem internetového bankovnictví a
užití

nástrojů

komunikačním

nástrojem klienta. Druhým pak

k bezchybné identifikaci klienta a k přihlášení do aplikace internetového

bankovnictví.

3.4.1. Přenos dat
Zabezpečení přenosu

dat mezi bankou a klientem je

řešeno

pomocí protokolu

SSL7• Pokusím se stručně vysvětlit celý proces. Klient se připojuje na server bankovní
instituce, přičemž dochází za použití asymetrického šifrování 8 k seznámení obou stran.
Server pošle klientovi

svůj veřejný

šifrovací

klíč

a

čeká

na

odpověď

v podobě

soukromého šifrovacího klíče klienta. K tomu slouží zpravidla 128bitové šifrování 9 .
Dále probíhá komunikace mezi oběma počítači pomocí symetrické šifry 10 , což je
rychlejší a méně

náročné

na zpracování, než první fáze "seznámení". Celý tento proces

Secure Socket Layer protokol je nadstavba síťového protokolu TCP/IP.
Princip asymetrického šifrování spočívá v tom, že šifrovací kód je různý od dešifrovacího. Proces
šifrování a dešifrování tak závisí na dvou různých klíčích, které musí vždy dojít ke stejnému zdroji. K
tomuto typu šifrování tedy potřebujeme dva klíče : veřej ný a soukromý. Pomocí veřejného klíče může
kdokoliv šifrovat svou zprávu, poté ji odešle zašifrovanou. Dešifrovat jí může jen ten, kdo má soukromý
dešifrovací klíč. Veřejný k líč tedy můžeme poskytnout všem, ale soukromý klíč si musíme hlídat. Kdo jej
nemá, nemůže zprávu dešifrovat.
9
Sdílený klíč má délku 104 bitů, vektor poté 24 bitů.
10
Symetrické šifrování využívá k šifrování a dešifrování pouze jednoho klíče. Symetrické algoritmy jsou
vcelku rychlé a mohou být použity i pro větší objemy dat. Použijeme-li v symetrickém šifrování jeden
klíč, bude vstup vždy reprezentován stejným šifrovaným výstupem. Symetrické algoritmy šifrují data po
blocích. Z toho vyplývá, že symetrické šifrování je mnohem rychlejší než asymetrické.
7

8
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je zcela automatický probíhá v řádu sekund. Nadstavbový SSL protokol je v praxi běžně
používané

řešení

aplikační

servery a

k

bezpečnému přenosu

zároveň

dat,

především

bezpečnosti.

vysoké

díky své nízké

To vše za

náročnosti

splnění

na

podmínek

univerzálnosti v rozdílných uživatelských prostředích.

3.4.2. Identifikace a přihlášení
Míra bezpečnosti internetového bankovnictví závisí dále na způsobu identifikace a
přihlášení
účelu

klienta do aplikace banky,

přičemž

existuje

několik nástrojů,

které k tomuto

slouží:

uživatelské jméno a heslo
mobilní telefon
čipová

karta

digitální certifikát
tany

Nejrozšířenějším

nástrojem a

rovněž nejméně bezpečným,

je uživatelské jméno a

heslo klienta. Uživatelské jméno

může

mít podobu klientského

čísla účtu.

různé

názvy, všechna slouží stejným

čísla

I když tato

mají

jako primární identifikátor klienta v systému banky. Tato
numerických
často

je

či

znaků

alfanumerických

klient

měnit

za dodržení

určitých

znaků.

pozic z hesla. Výhody

časová

čísla či

způsobem,

a to

mohou mít podobu

algoritmů

expirace,

či méně

banky, posléze si

podmínek. Z bezpečnostních

limitován minimální a maximální rozsah hesla,
alfanumerických

čísla

osobního

a mohou být vygenerována bankou

klientem. Heslo bývá primárně generováno na základě

může

čísla,

či

důvodů

bývá

nutností použít

V některých bankách se používá systém zadávání náhodných
způsobu

identifikace

prostřednictvím

hesla jsou zřejmé: klient nepotřebuje s sebou nosit žádné další

uživatelského jména a

zařízení, čímž

se zvyšuje

jeho mobilita a použitelnost internetového bankovnictví. Na druhou stranu si v dnešní
době

málokdo pamatuje všechna hesla a kódy, proto je

údajů

a jejich ztráta či odcizení.
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nebezpečí

zapsání si

těchto

Princip identifikace a

přihlášení prostřednictvím

spočívá

mobilního telefonu

v tom, že klient na webových stránkách banky odešle požadavek na vygenerování
jedinečného

kódu, který mu

přijde

Došlý kód pak klient přepíše do
banky. Ochrana tohoto

klíče

je

příslušného

zajištěna

pole na přihlašovacích webových stránkách

omezenou dobou použitelnosti (zpravidla 30

přihlášení. Zajištění

minut) a platností na jedno
operátorů

v podobě textové zprávy do mobilního telefonu.

tří

lze využít u všech

mobilních

(T-Mobile, Eurotel i Oskar). Výhodou je, že uživatel nemusí s sebou nosit

žádný přístroj navíc. Nevýhodou bývá spolu s dalšími nástroji identifikace vyšší cena ze
strany banky, než u přihlášení pomocí klientského

čísla

a hesla.

Čipová karta bývá často nazývána autentizační kalkulátor či token. Jde o přístroj

velikosti

kapesní

kalkulačky,

který

má v

sobě

umístěn

čip.

neopakovatelný numerický kód, který slouží k přihlášení místo hesla.
karty je pak
zařízení

chráněn

je vysoká

PINem, tzv. osobním

bezpečnost,

pokud chce klient obsluhovat
přihlašovat

bude

není dosud

běžné.

internetový účet.

počítači,

vybaveným

Dalším mínusem jsou vyšší

zpravidla o nadstandardní typ

každého

certifikační

Samozřejmě

generuje
do

čipové

Výhodou tohoto

přístroj

vždy u sebe,

za předpokladu, že se

čtečkou čipových

pořizovací

karet, což u nás

náklady, i proto se jedná

zařízení.

Certifikát je množina elektronických dat, která
vydaná

Přístup

přístroje.

ovšem na úkor nutnosti mít tento

svůj

k internetu na

číslem

Ten

ověření,

autoritou teprve po

kompletně

popisuje danou osobu,

že daná osoba je

skutečně

tím, za koho

se vydává. Klient od banky obdrží zpravidla 2 certifikáty. Jde o SSL certifikát a
podpisový certifikát, které mohou mít

dvě

Softwarový certifikát je vydáván na
certifikátu je distribuována formou
internetového
účtům.

a klient

přenosných

čipové

může začít

médiích a hardwarová podoba

karty. SSL certifikát je instalován do
využívat online pasivní

přístup

ke svým

Pokud ale chce klient využívat služeb internetového bankovnictví z jiného

počítače,

ROM

prohlížeče,

hlavní podoby - softwarové a hardwarové.

či

aplikace

je

třeba

certifikát nosit s sebou na

flash disk,
ověří,

či

uložit certifikát do

přenosných

mediích, jako je disketa, CD-

příslušného počítače . Při

vstupu do systému

zda je uživatel majitelem disponibilních práv k ovládání

využívání aktivních operací se aplikace dotáže na podpisový certifikát
heslem klienta a plní tak defacto funkci elektronického podpisu.
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účtu. Při

ověřeným

navíc

Úkolem certifikátu jsou zejména tyto skutečnosti:

: zaručit totožnost uživatele vzdálenému počítači
: zaručit totožnost vzdáleného počítače banky
: umožnit zabezpečenou komunikaci po internetu
: umožnit opatření dat digitálním podpisem obsahujícím aktuální čas
:ujistit se, že elektronická pošta přišla od odesílatele
: ochránit elektronickou poštu před manipulací
: zajistit, aby obsah elektronické pošty nebyl prohlížen jinými uživateli

Certifikáty jsou omezeny platností zpravidla na dobu jednoho roku, poté je nutné z
bezpečnostních důvodů

Méně

použití

využívaný

tanů.

v papírové

vygenerovat nový kód.

způsob

identifikace klienta a

přihlášení

do bankovní aplikace je

Tany jsou jedinečné kódy, vygenerované bankou, které si klient vyzvedne

podobě

na pobočce banky.

Při přihlášení

použije do

příslušného

pole jeden

z kódů spolu s uživatelským jménem. Nevýhodou této služby je riziko ztráty, odcizení a
zneužití těchto tanů a samozřejmě nutnost jejich skladování a nošení s sebou.

Způsoby zabezpečení
způsoby přístupu
zůstatku

lze

rozdělit

i podle jejich

úrovně. Např. méně bezpečné

do systému jsou využívány pouze pro pasivní operace, jako je

na účtu a výpis účetních operací.

Společným

sdělení

špičkové

atributem je však využití

úrovně zabezpečení pro aktivní operace, např. zadávání příkazů k úhradě a podobně.

Internetové bankovnictví nabízí tedy
klienta a

způsobu přihlášení

rozhodnutí klienta, jaký
Obecně
úměrná

poměrně

11

širou škálu možností identifikace

do aplikace internetového bankovnictví. Záleží na

způsob přihlášení

pak platí pravidlo, že míra

zvolí a

zabezpečení

uživatelskému komfortu. Na

českém

samozřejmě

na nabídce banky.

internetového bankovnictví je
trhu po

počátečním

užití

nepřímo

výhradně

uživatelského jména a hesla již dnes většina bankovních domů rozšířila svou nabídku na
téměř

všechny výše

v stále se

11

zmíněné způsoby.

A to

především

zostřujícím konkurenčním prostředí

v rámci nabídky širších služeb

internetového bankovnictví.

Fait, P.: Problematika platebního styku v elektronickém obchodě, str. 44-47
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Nicméně

pokud uživatel

bedlivě

opatruje svoje

přístupové

zneužití přístupu k účtu přes internet je velmi nízká.

kódy, hesla a certifikáty, možnost
Ostatně

dokládá to i

skutečnost,

za celou dobu existence internetového bankovnictví nedošlo k žádnému
incidentu.
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že

vážnějšímu

4.

Přehled

na

nabídky internetového bankovnictví

českém

trhu- popis produktů jednotlivých bank
zaměřil

V této kapitole bych se rád

na rozbor nabídky služeb všech bankovních

domů, které nabízejí internetové bankovnictví v rámci České republiky. Celkem půjde o
třináct subjektů,

které

postupně

souhrnně

popíši z obecného hlediska v části Profil banky.

V Příloze

č.

1 pak

V Příloze

č.

2 poté bude uveden souhrn bankovních aplikací i s jejich oficiálními

a

přehledně

subjektů.

uvedu Kontaktní list sledovaných

softwarovými požadavky.

V části internetové bankovnictví se
konkrétních bankovních institucí,

zaměřím

způsoby přihlášení

jednotlivých aplikací internetového bankovnictví,

na softwarové požadavky
především

a

rozdělené

rozeberu funkce

do pasivních a aktivních

operací.

V poslední

části

které se dostalo

provedu zhodnocení dané aplikace a uvedu

příslušnému

www.penize.cz v rámci

internetovému bankovnictví na

soutěže

SALVE GROUP CZ a.s. Tato
stránkách výše
byla

rozdělena

zmíněného

Internetová banka roku 2005,
soutěž

serveru a

zúčastnilo

se jí

třináct

veřejnosti:

Eva Moniová - redaktorka

hodnocení,

informačním

serveru

pořádané společností
května

probíhala od 4. dubna do 23.

na hodnocení odborné poroty a hodnocení

zástupci odborné

rovněž

2005 na

bankovních

domů. Soutěž

čtenářů.

porotě

přílohy

V

Více

peněz

zasedli

Lidových

novin, Eva Souhradová - redaktorka zpravodajství České televize, Alena Urubková marketingová

ředitelka pojišťovací makléřské společnosti

pracuje jako vedoucí týmu

specialistů zaměřených

událostí a realizaci praktických

na

RENOMIA,

Jiří

Nápravník

vyšetřování mimořádných

bezpečnostních protiopatření,

Petr

Dvořák

- docent na

katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha, Ivan Straka- zástupce šéfredaktora

v Softwarových novinách, Dan Lukeš je
bezpečnost

a provoz

počítačových

zaměstnancem

sítí, Jan Komeda je

MFF UK, kde má na starost
ředitelem finančního

portálu

Peníze.cz a výkonným ředitelem SALVE Group CZ, a. s, Pavel Slavík - asistent redakce
serveru Peníze.cz, Antonín Beneš- SAP ČR, Jakub Šiška- redaktor Českého rozhlasu
2. Každá aplikace byla hodnocena z hlediska:
ovládání,

způsobu

zadávání

příkazu

přihlášení

do aplikace, menu a základní

k úhradě, výpisu z účtu a dispozice s ním, funkcí,
23

grafického a vizuálního vzhledu celé aplikace. 12 Další části soutěže, jako hodnocení
bezpečnosti

a

poplatků

sledoval především z

pro jejich

důvodu

časovou

neaktuálnost vypouštím. Danou anketu jsem

širšího pohledu na zhodnocení internetového bankovnictví

jednotlivých bankovních institucí. Celkové výsledky ankety Internetová banka roku
2005 pak přikládám v tabulce jako přílohu č. 3.

o
o

4.1. BAWAG Bank, a.s.

BAWAG BANK
•

::il

Profilbanky

BAWAG Bank CZ, akciová
Licenci získala dne 28. 12. 1990 a
banka název z Interbanka na

společnost
činnost

nynější,

je bankou s

převážně zahraniční účastí.

zahájila 1. 2. 1991. Dne 21. 6. 2004

protože tak odráží

změnu

v

změnila

akcionářské struktuře

banky. BAWAG Bank CZ je "moderní univerzální bankou, která nabízí široké spektrum
služeb pro fyzické osoby a firmy a specializované služby v oblasti financování
nemovitostí a financování zahraničního obchodu13 ." Zajímavostí je, že tato banka má na
celém území České republiky pouze 5 poboček.

•

Internetové bankovnictví

Pro internetové bankovnictví banka používá aplikaci s názvem BAWAG direct, na
níž je odkaz

přímo

na webových stránkách banky. Její oficiální softwarové požadavky

jsou pro pasivní operace webový prohlížeč MS Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (se 128
bitovým šifrováním) a pro aktivní operace podpora Javy Microsoft Java Virtual
Machine nebo SUN Java Virtual Machine 1.4. Komunikace s bankou je šifrována
128bitovým protokolem SSL. K

přihlášení

k aplikaci

postačí

jméno a heslo. Všechny

aktivní operace musí být elektronicky podepsány certifikátem, který si klient
registrační autoritě

12

v

pomocí jména a hesla, které dostane od banky a které budou

fungovat po vygenerování prvního certifikátu. Statické heslo si

13

vytvoří

může

http://www.penize.cz/microsite/ib2005/pravidla.asp, citováno dne 12. 12. 2005
http://www.bawag.cz/cs/profil-spolecnostilindex.shtml, citováno dne 6. 2. 2006
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klient

libovolně

měnit
čas

za předpokladu, že bude obsahovat písmena a číslice. Aplikace zobrazuje datum a

posledního přihlášení

•

Pasivní operace

Pokud není možné webový prohlížeč doplnit Java pluginem 14, bude klient moci
využívat pouze pasivní operace, tj. sledování výpisu,
podobně.

příkazy

Navigace je
úhradě,

k

rozdělena

na informace o

zůstatkem,

kde je poslední

lze sledovat pohyby na

části

této

čtyř částí

podle

zaměření-

na

informace o

termínované vklady a nakonec pošta a informace. První

zaměřena

čísla účtu,

do

zjišťování zůstatku

účtech -

po

přihlášení

účetní zůstatek

účtu

se klient

čemuž

nezaúčtovaných

účtech,

část

je

na stránku se

lze využít filtrovaní podle

podle data splatnosti od a do nebo podle minimální a maximální

jsou také informace o

a

zůstatek. Kromě zůstatků

také disponibilní

a to až 720 dní staré, k

přesune

účtu

pohybech a

přehled

všech

částky.

V

výpisů

od

založení účtu. U všech transakcí je odkaz pro zobrazení informací v pop-up okně 15 , zde
lze zjistit

např.

důležitých

•

datum, bližší informace o

účtu či

o stavu zpracování bankou. U všech

oken je nápověda, popisující vše podstatné.

Aktivní operace

Pro aktivní operace je nutné, aby internetový

prohlížeč uměl

používat program

Java Runtime. Oficiální požadavky jsou buď Microsoft Java Virtual Machine nebo SUN
Java Virtual Machine 1.4. Bankovní aplikace BAW AG direct je k dispozici pouze v
českém

jazyce.

Prostřednictvím

peněžní

transakce, sledovat pohyby financí nebo

aktivní operace si musí u

internetového bankovnictví

registrační

třeba

autority banky

může

klient

provádět

komunikovat s bankou. Pro

vytvořit

certifikát a poté tento

certifikát zaregistrovat v aplikaci BAWAG direct.

Druhá

část

navigace se nazývá Ph'kazy k úhradě a

korunové ph'kazy,
trvalé

příkazy.

zahraniční příkazy,

Převody

umožňuje

vnitrobankovní konverzní,

zpříjemňují přehledy

konstantních

zadávat tuzemské

cizoměnové

symbolů,

ph'kazy a

kódů

pluginy, nebo též zásuvné modely, jsou soubory, které zprostředkovávají spolupráci aplikace
s externími programy. Díky nim lze přehrávat video na webových stránkách, číst soubory různých
formátů přímo ve webovém prohlížeči či stahovat data pomocí externích download managerů
15
pop-up je okno prohlížeče, které se otevře nad ostatními okny
14
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bank

tuzemských i cizích nebo
kontrolovat

nejzákladnější

kalendář standardně

chyby jako

dvěma měsíci.

se

chybějící

chybně

položky,

Aplikace se snaží
číslo účtu

zadané

apod. Pro zadání ph'kazu je ještě nutné požadavek podepsat a nechat zpracovat bankou.
Nezpracované

příkazy

případně důvodu

i s historií uvidíte v

přehledu včetně

stavu zpracování bankou,

zamítnutí. V případě potřeby si klient může definovat a uložit šablony,

které umožní zrychlit zadávaní opakujících se ph'kazů. Termínované vklady, které jsou
třetí částí, umožňují

klient

udělat

je

podat žádost o založení termínovaného vkladu. Jediné co musí

určit částku,

vybrat dobu

úročení, digitálně

vyhodnocení bankou. Bohužel pro zrušení nebo

změnu

počkat

podepsat a

na

termínovaného vkladu je nutné

navštívit banku. Čtvrtá část je nazvána Pošta a informace a slouží ke čtení různých
zpráv od banky, na které klienta upozorní aplikace při přihlášení, nebo k zasílání zpráv
bance.

Kromě

toho se zde nachází aktuální kurzovní lístek s

převodníkem

úrokových sazeb. Mimo hlavní navigaci je možnost nastavení, která

a

přehled

umožňuje změnu

certifikátu nebo hesla.

•

Zhodnocení

Aplikace BAWAG direct působí velmi příjemně z hlediska grafického provedení a
rovněž způsob přihlášení
přehledný. Nicméně

pomocí hesla je

banka nenabízí jiný

běžnému
způsob

uživateli

počet

funkcí a je

Volksbank. V celkovém hodnocení poté porota

a

především

autorizace. V tomto hodnocení se

shoduji s porotou ankety Internetová banka roku 2005, která
aplikace BAWAG direct má malý

dostatečný

zařadila

ještě

nápadně

navíc dodává, že
podobná aplikaci

toto internetové bankovnictví

do horšího průměru(konkrétně na 8. místo).

4.2. Citibank, a.s.
•

cffibank

Profil banky

Citibank, a.s. je bankou s
června

roku 1991 a v

převážně zahraniční účastí.

průběhu

téhož roku zahájila
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Licence jí byla

činnost.

udělena

17.

Citibank byla založena v

roce 1812 v New Yorku. Dnes je
finančních

členem

Citigroup, která je jednou z

největších

institucí. "Kvalitu Citibank dokazuje i stálý AA rating agentury Standard &

Poor's.
Citibank v České republice je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví
Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), která je ve stoprocentním
vlastnictví Citibank, N. A. v New Yorku" 16 . V roce 2001 začala Citibank nabízet také
služby osobního bankovnictví. Citibank online je k dispozici nejen
účty,

ale i klientům,

•

kteří

klientům

s

běžnými

využívají pouze kreditní kartu Citibank.

Internetové bankovnictví

Citibank používá pro internetové bankovnictví aplikaci Citibank online. Minimální
softwarové požadavky pro

spuštění

Citibank online jsou: Microsoft Windows 95 nebo

MS NT Workstation 4.0, MS Internet Explorer 4.0 nebo Netscape Navigator 4.0
před nebezpečím

Citibank hned v úvodu aplikace varuje uživatele
bankovnictví a elektronické komunikace.
popř.

kreditní karty a

minimálně

Přihlášení

šestimístného

čísla

probíhá zadáním
(H-PIN). V

internetového
čísla

brožuře,

jako úvodní instrukce k Citibank online, se mimo jiné klient dozví, že

která slouží
před

ostrým

při

kterém

nasazením nové verze aplikace probíhá tzv. "Ethical hacking test", tedy test,
se

pověření

lidé snaží prolomit zabezpečení

podobně

jako

platební

skuteční útočníci.

K aplikaci

Citibank online se dostanete zadáním adresy http://www.citibankonline.cz, na kterou je
odkaz

přímo

přístupu,

jednak

na homepage banky. Aplikace Citibank online informuje o posledním

kdy je zobrazen datum a

pěti

ikonami, které

Termínované vklady, Služby
seznamem, který

přesný čas.

představují:

Navigace je

Informace o

zákazm'kům, Informační

umožňuje přímo přejít

stránek. Citibank online je dostupná v

řešena dvěma způsoby

účtech, Převody

centrum a také

a platby,
výběrovým

na požadovanou stránku. Nechybí ani mapa

českém

a anglickém jazyce a

před zřízením

služby je možné prohlédnout si demo verzi na webových stránkách banky.

16

-

http:/íwww.citibank.czJczech!consumer-banking/czech/docs/doc540.htrn, citováno 23. 3. 2006
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této

•

Pasivní operace

účtech

Po klepnutí na první ikonu, která representuje Informace o
otevře

seznam dalších možností. První

účtech.

Pro návrat do

předchozí

umožňuje přehledné

nabídky

stačí

Další možností je zobrazení pohybů na účtech.
také

přesně

vyhledat podle rozmezí dat,

jednoduše klepnout na

Proběhlé

například

měsíců.

dá odhadnout, že historie bude 14

zobrazení

se klientovi
zůstatků

tlačítko

na

menu.

operace je možné různě třídit a

podle nejzazšího dostupného data se
účtech

Pohyby na

může

si klient

snadno

exportovat do souboru a to podle rozmezí dat, nebo nových změn od posledního stažení.

•

Aktivní operace

Pod ikonou

Převody

a platby se skrývají bohaté možnosti

prostředků. Kromě převodů

tuzemských převodů v
pracovat s

příkazy,

pracovat s trvalými
nebo opakované

Kč,

které

hromadných plateb a

ještě neproběhly,

při'kazy,

povolení/příkaz

provádět některé

Kč, během

běžného

na

spořící,

plateb může klient také

tzv. budoucí platby. Mimo to také
dělat

může

jednorázové

k inkasu, nastavit SIPO a také nastavit tzv.

přelévání peněz

platby

nastavit pro konkrétní jméno
125.000

cizoměnových

z

tj. zobrazit, zadávat, upravovat, rušit,

AutoSweep, tedy automatické
chtít klient

účty, napři'klad

mezi vlastními

převodu finančních

opakovaně,

číslo účtu.

podle

zůstatku

mezi

účty.

Pokud bude

lze využít možnost definovat

příjemce,

Maximální výše všech provedených plateb je

jednoho pracovru'ho dne lze provést

maximálně

12 plateb,

přičemž

trvalé příkazy se nepočítají.

Třetí

ikona Termínované vklady slouží pro jejich správu. Zde tedy klient

může

zakládat a nebo měnit termínované vklady.

Zajímavá nabídka funkcí se skrývá pod
zákazníkům.

Zde si

může

klient

změnit

předposlední, čtvrtou

ikonou Služby

H-PIN, tedy heslo pro

přihlášení

např. při výběru

internetovému bankovnictví a nebo A-PIN, používaný

bankomatech. U Citicard je také možné nastavit limity jednoduchým
několika
případě,

možností.

Změna

by

měla proběhnout během

že má klient zájem o extra výpis z
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účtu, může

k

hotovosti v
výběrem

z

jednoho pracovního dne. V

si ho nechat zaslat, maximální

mez je až do posledních 3

měsíců.

může právě

Mimo to

zde

pozměnit

své uživatelské

údaje, jako jsou jméno, bydliště, apod ..

zákazníkům

Pod službami

je nabídka pro práci se zprávami, kde je možné

číst

nové a uložené zprávy a nebo zprávu zaslat bance.

Poslední ikona

Informační

sazbách, seznamu platebních

centrum nabízí informace o kurzech, úrokových

titulů,

seznamu dostupných podílových
konkrétně:

o produktech Citibank a obchodní podmínky,

fondů;

informace

všeobecné obchodní

podmínky, obchodní podmínky pro držitele Citibank kreditních karet, obchodní
podmínky pro držitele Eurotel kreditních karet, smluvní ujednání o životním
kreditních karet, smluvní ujednání o životním
smluvní ujednání pro cestovní
pojištění

pojištění,

pojištění

pojištění

k Citibank osobnímu

úvěru,

všeobecné pojistné podmínky cestovního

AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny a.s. a podmínky smlouvy o úvěru.

V zápatí každé stránky jsou dva odkazy. První odkazuje na prohlášení Citibank o
ochraně

osobních údajů klientů a druhý zobrazuje upozornění o zárukách,

odpovědnosti,

dostupnosti apod. V záhlaví je odkaz na odhlášení, návrat na úvodní obrazovku, tisk,
mapu stránek,
Při

přehled

aktivit a ochranu dat.

odchodu z aplikace a nebo

Citibank online
odehrálo. V

doručeny.

případě,

při

Přehled

vyžádání se

Takže klient

načte

okamžitě

aktivit je velice zajímavá funkce.

seznam všech instrukcí, které byly

že bude jednu minutu neaktivní, bude

JavaScriptu s možností prodloužení doby další výzvy o
zapomene aplikaci
Pokud

spuštěnou,

při přihlašování

bude

poměrně

zaškrtne klient

brzy z

tlačítko

pět

k aplikaci, jak se chovat

jeho

upozorněn

pro uložení
může

při opuštění

činnosti

oknem v

minut. Pokud tedy náhodou

bezpečnostních důvodů

zobrazí se v záhlaví odkaz na Vlastní nastavení. Tam si
otevřít při přístupu

během

vidí, co vše se

odhlášen.

přihlašovacích údajů

,

nastavit, kterou stránku

a také

může

definovat

pět

svých oblíbených funkcí, které pak budou na začátku nabídky.

•

Zhodnocení

Možnosti aplikace jsou opravdu velmi bohaté. To je
Citibank online. Mezi zápory bych
grafické

řešení nepůsobí

zařadil,

že

přímo

především

v aplikaci chybí

hlavní deviza

nápověda.

na uživatele nejlepším dojmem. Podle poroty
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Dále

soutěže

Internetová banka roku 2005 je aplikace Citibank online z grafického hlediska doslova
přeplácaná,

zastaralá a nepřehledná. To bylo zřejmě hlavním

až na 12. místě.

Nicméně

podle renomovaného

důvodem, proč

finančm'ho časopisu

Citibank, a.s. vyhlášena: "Nejlepší internetovou bankou pro

se umístila

Global Finance byla

občany,

firmy a instituce v

ČR v roce 2005 17 ." Jak se zdá různá kritéria při hodnocení internetového bankovnictví

mohou vést ke zcela rozdílnému hodnocení.

.

4.3. Česká spořitelna, a.s.

,

....

•

CESKAS

Profil banky

SPOŘITELNA

Česká spořitelna, a.s. je bankou s převážně zahraniční účastí. Licenci má jako

akciová

společnost

od 30. 12. 1991 a

činnost

zahájila k 1. 1. 1992. Na oficiálních

stránkách banky se můžete dočíst, že Česká spořitelna: má svého historického
předchůdce Spořitelnu českou, která zahájila svou činnost roku 1825, v ČR má v
současnosti

téměř

středoevropské finanční

•

klientů

5,5 milionu

a od roku 2000 je

členem

nejsilnější

skupiny Erste Bank s ll ,6 miliony klientů.

Internetové bankovnictví
Česká spořitelna používá pro internetové bankovnictví službu SERVIS 24

Intemetbanking.

Součástí

je navíc také SERVIS 24 Telebanking, který slouží k

telefonnímu bankovnictví. K
prostřednictvím

uživatelského

přihlášení
čísla

je možné využít více

způsobů,

za prvé je to

a hesla. Toto heslo navíc lze napsat i na grafické

klávesnici pomocí myši. Je možné nastavit denní limit, který se dá online pouze snížit,
zvýšit se dá pouze osobní

návštěvou pobočky

banky. Pokud by

denního limitu, je nutné autorizovat transakci pomocí
Digipass 700.
klient zadá

Autorizační

některé

kalkulátor stojí 1 350

platební údaje,

vygeneruje kód, který je nutné
možností

přihlášení

Kč

mělo

dojít k

autorizačního

kalkulátoru

a funguje tak, že po zadání PINu

např. číslo účtu příjemce, částku

přepsat

překročení

v druhém kroku zadávání

atd. a kalkulátor
příkazu.

Druhou

je od roku 2004 pomocí klientského certifikátu. Samotný certifikát

je uložen na čipové kartě, kde také probíhají všechny operace, proto je možnost zneužití
17

http://www.zlatakoruna.info/sec.php?is=l5&ia=5794, citováno dne 27. 3. 2006
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velmi omezená. Klientský certifikát uložený na čipové
karet 990

Kč.

stojí i se

čtečkou čipových

Samotné přihlašovaní k a další komunikace s aplikací jsou bezpečné díky

šifrování pomocí SSL. Ihned po
přihlášení

datum posledního
přihlášení je

kartě

přihlášení

informační

se zobrazí

a doba, která uplynula od

změny

panel, na

hesla.

Třetí

němž

je

možností

pomocí SMS, avšak krátce po zavedení byla objevena bezpečnostní chyba,

která ovlivnila navzdory tvrzení banky drtivou

většinu klientů

využívajících tuto

18

Doba platnosti takto získaného kódu je jedna hodina. Oficiální požadavky jsou

operační

systém Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší.

službu.

K dispozici je na

přihlašovacích

stránkách demo verze SERVISU 24 Internetbanking.

Klient může zvolit mezi českým a anglickým jazykem.
•

Pasivní operace

Pro pasivní i aktivní operace platí, že jediné, co musí webový
SSL.
že

Při spuštění

prohlížeč

upozorněn

prohlížeč umět

úvodní stránky bankovní aplikace je otestován prohlížeč a v

bance

neřekne,

je

případě,

že jde o Internet Explorer 5.0 nebo vyšší, bude klient

na tento nedostatek s tím, že banka neručí za případnou nefunkčnost, špatné

zobrazení grafických prvků a podobně. Aplikace je rozdělena na několik částí: Účty,
Platební transakce,

Spoření

a investování, Financování, Bydlení,

Pojištění

a nastavení.

Poslední záložky jsou k zobrazení čísel technické podpory a odhlášení. První část Účty
se objeví ihned po
ubírat, jejich
přihlásil

přihlášení.

účetní popř.

a kolik

dnů

Zde klient vidí své

disponibilní

uplynulo od

zůstatek

změny

účty,

které zde

může

také

přidávat

a

a panel, kdy se naposledy k aplikaci

hesla, které se

může

také zde

změnit

díky

odkazu pod panelem.

•

AUktivníoperace

Druhá

část

Platební transakce je už více

rozvětvená,

proto je v tabulce nalevo

zobrazena nabídka hlavních funkcí, které se po kliknutí rozbalí. V
zůstatků

si lze vyhledat libovolnou transakci v

posledních 13

měsíců

běžných účtech.

V

na sporožirových

Transakční

účtech, popř.

době uzávěrek je historie

Přehledu účtů

historii, která sahá až do

do posledních 18

omezena pouze na dva měsíce.

měsíců

Kromě

31

na

toho

http://www.mesec.cz/clanky/chyba-v-internetovem-bankovnictvi-cs/, Zámečník, P. - Bezpečnostní
chyba v internetovém bankovnictví České spořitelny, citováno dne 20.10.2005
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a

v druhé
příkazy

části může

a

při'kazy

okno s přehledem

příkazy,

klient zadávat jednorázové

spravovat a zakládat trvalé

a souhlasy k inkasu. Všude, kde to je možné je k dispozici pop-up
kódů

bank nebo zobrazení

kalendáře,

ale chybí

přehled

konstantních

symbolů. Online zadávání plateb do zahraničí Česká spořitelna zavedla v průběhu léta

2004,

stejně

příkaz

k úhradě, importovat nebo exportovat výpisy přes

jako další nové funkce:

příkaz přes zahraniční

platební styk a hromadný

účetní

systém. Pro jednodušší

zadávání příkazů může klient defmovat příjemce, který má např. stále stejné
částku

číslo účtu,

nebo konstantní symbol. Transakci si lze nechat potvrdit emailem nebo faxem. V

dalších částech navigace je pak možné spravovat vkladové a majetkové
Spoření

a investování),

Financování),
smlouvách

přehled

spotřebitelské

hypoték a

(část Pojištění).

a hotovostní

úvěrů

(v

části

V části Nastavení si

úvěry,

účty (část

kontokorentní limity

(část

Bydlení) a informace o pojistných

může

klient

změnit

heslo, snížit denní

limit telefonního a internetového bankovnictví, kdy pro překročení potřebuje autorizační
kalkulátor a tento limit si
oznamování pomocí SMS,

může

na

pobočce

kontaktní údaje, a

přidávat

zvýšit pouze

změnit některé

osobně

banky, nastavit
nebo ubírat

účty

do bankovní aplikace.

•

Zhodnocení

Aplikace se mi velice líbila,
vyšší

bezpečnost

především funkčnost

je možné využít

autorizačního

a jednoduchost ovládání. Pro

kalkulátoru

či

přihlášení

pomocí

zasílání hesla prostřednictvím SMS zprávy, což není zatím běžná nabídka u všech bank.
Mezi zápory bych zařadil horší grafické prostředí a skutečnost, že Česká spořitelna
mívá opakovaně se svými servery, zajišt'ujícími internetové bankovnictví potíže 19 •
Podle poroty

soutěže

Internetová banka roku 2005 je aplikace SERVIS 24

Internetbanking to nejlepší, co se v současnosti z hlediska kvality na
nachází. To je

značný

posun v před proti stejné

českém

soutěži, pořádané před třemi

trhu

lety, tj.

v roce 2002, kdy internetové bankovnictví České spořitelny skončilo na posledním
místě.

Porota ocenila především rozsáhlou nabídku služeb, snadné přihlášení a ovládání.

Jedinou podstatnou výtkou je

19

skutečnost,

že aplikace nenabízí informace o transakcích

http://fmcentrum. idnes.c:zlfi_ osobni.asp?Ffi_ osobni&c=A050524 _183511_fi _ osobni_sti, Štíchová, K.

-Přímé bankovnictví ČS: problémy, citováno dne 10.12.2005
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prováděných

platebními kartami, resp. informace o nich jsou k dispozici až po jejich

zaúčtování.

4.4. Československá obchodní banka, a.s.
•

Profll banky
Československá obchodní banka, a.s. získala licenci 1. 1. 1965 a ke stejnému dni

zahájila

činnost.

Po

úspěšné

privatizaci se

největším

vlastníkem stala belgická banka

KBC BANK NV spolu s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní
finanční

korporace ze skupiny

Světové

banky. Majoritním

akcionářem

je KBC BANK

NV, která vlastní 89,97% podíl. K 31.12.2004 měla ČSOB v ČR a SR celkem cca 3,2
milionu klientů, kteří byli obsluhováni na 210 pobočkách v ČR (bez obchodních míst
Poštovní

spořitelny)

a 78

pobočkách

pro drobnou klientelu a malé a

středně

velké

podniky v SR a prostřednictvím různých kanálů přímého bankovnictví. 20 Dne 19.
června 2000 ČSOB na základě smlouvy o prodeji podniku převzala aktiva a pasiva
Investiční a Poštovní banky a tímto strategickým spojením vznikla největší banka v ČR.

V retailovém bankovnictví působí ČSOB pod dvěma značkami: ČSOB a Poštovní
spořitelna.

Poštovní

spořitelna,

jako samostatná

značka, přitom

využívá pro obchody s

nejširší retailovou klientelou bezkonkurenčně rozsáhlé sítě České pošty.

•

Internetové bankovnictví
ČSOB nabízí několik produktů internetového bankovnictví:

ČSOB Internetbanking 24 -je produktem, kterým se budu zabývat dále.
ČSOB Homebanking 24 - jde o aplikaci homebankingu, nikoliv "klasického"

internet bankingu, proto se o této

službě

nebudu dále

zmiňovat.

Navíc byl prodej této

služby již zastaven.

20

http://www.csob.cz/pb/clanek.asp?prmKod=PBl.lO&a=O, citováno dne 5. 3. 2006
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ČSOB MultiCash 24 -rovněž nejde o typickou aplikaci internet bankingu, neboť
počítačem

funguje i bez použití internetu, pouze s
samozřejmě

možné i

aplikace je možný

přes síť

přístup

k

a modemem. Spojeni s bankou je
Prostřednictvím

Internet s pevnou IP adresou.

účtům

stejné

klienta i u jiných bank podporujících tento systém.

Služba je primárně určena pro velkou a středni klientelu.
ČSOB Edifact 24 - umožňuje využívat vybrané bankovni produkty a služby
prostřednictvím

připojeni

PC a modemového

s využitím služby EDIVAN externího

operátora. Služba je založena na normě UN/EDIF ACT a je plně zabezpečena šifrováním
a elektronickým podpisem.

Důležitou

přizpůsobivost účetním systémům klientů

vlastností nabízeného systému je
a snadný přenos dat mezi

jeho

oběma prostředími.

Pro komunikaci s bankou je možné využít spojeni modem-modem nebo Internet.
Služba je primárně určena pro velkou a středni klientelu.

Max Internetbanking PS - Poštovni

spořitelna umožňuje

od

června

2004

využívat služeb internetového bankovnictví. Pro ebanking využívá aplikaci ČSOB
Internetbanking 24 se

změnou

pozadí, které je

laděno

červena

do

a omezením

autorizace pouze na SMS.

•

ČSOB Internetbanking 24

Přihlášeni
způsoby.

A to

ověřování

a autorizace aktivních operací k aplikaci
prostřednictvím

může

certifikátu uloženého na

být realizováno

čipové kartě,

dvěma

nebo skrze

pomocí SMS zpráv zasílané na mobilní telefon. Výhodou elektronického

podepisování pomocí

čipové

karty je

podepisování a autorizování probíhá

poměrně

přímo

v

vysoká míra

čipové kartě,

zcizením PINem. Naproti tomu autorizace zasíláním

zabezpečení. Výpočet

která

umožňuje

je

chráněna před

lepší mobilitu

při

používání internetové bankovnictví. V případě použití služby ČSOB Mobil 24 může být
autorizační
přímého

SMS dokonce šifrovaná,

bankovnictví.

Bezpečnost

neboť

se jedná se o SIM Toolkitovou aplikaci

komunikace je

zajištěna

šifrováním protokolem

SSL. SSL certifikát je podepsán I. CA21 a ke komunikaci s bankou se na čipové kartě
používá

21

komerční

certifikát. Aplikace klientovi ihned po

První certifikační autorita, a.s.
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úspěšném

vstupu zobrazí

datum posledního

přihlášení

a v

informační části

také rovnou délku

přihlášení.

V případě, že klient nebude aktivní 20 minut, bude automaticky odhlášen. Oficiální
počítač

minimální nároky na software jsou: osobní
případně

AMD a obdobným;

operační paměť

16MB a

s procesorem Intel Pentium,
více;operační

systém Windows

98, NT, 2000 nebo XP; Microsoft Internet Explorer verze 5.5 a vyšší; v Microsoft
úroveň

Internet Exploreru nainstalovaná 128bitová

šifrování a povolené skriptování a

cookies. Současný ČSOB Internetbanking24 plně funguje i pod alternativními
prohlížeči,

a to: Mozilla 1.7.5., Mozilla Firefox 1.0., Netscape 7.2., Opera 8.0.

K dispozici je zajímavým způsobem řešená demoverze internetbankingu.

•

Pasivní operace

českém,

Aplikace je k dispozici v
maďarském

jazyce. Navigace je

rozdělena

slovenském, anglickém,

do

pěti

německém

a

vysouvacích menu - Informace o

účtech, Platební operace, ČSOB lnfo 24, Servis a Nápověda. V první části Informace o
účtech

může

si klient

disponibilním

nechat zobrazit nebo zaslat SMS

zůstatkem.

V historii

lze filtrovat podle

částky, setřídit

kredity nebo oboje.

Odpověď

účtů

je

se

může

vzestupně

podívat na
nebo

na požadavek si klient

emailem. Historie sahá 96 dní zpět. V této

části je

či

email s aktuálním nebo
proběhlé

sestupně

může

transakce, které

a rozlišovat debety,

nechat zobrazit nebo poslat

také seznam neprovedených příkazů k

úhradě.

•

Aktivní operace
Platební operace

příkazů

k

úhradě.

K

umožňují

těmto

zadávání jednorázových trvalých a hromadných

operacím je možné si navíc definovat až deset

vzorů,

které

pak slouží jako šablona. Dále zde klient může převádět finance mezi účty ČSOB,
zadávat souhlas k inkasu, SIPO,

přl'kaz

k inkasu a také

příkaz

k

úhradě

do

zahraničí.

Ve

třetí části, ČSOB Info 24, je možné si nastavit celou řadu oznamování. V informacích o
účtu

si nejprve klient nadefinuje SMS nebo emailové spojení a pak může u jednotlivých

událostí, jako aktuální

zůstatek

na účtu, dosažení

zůstatku

a další, nastavit jestli má být

zaslán email nebo SMS a také detaily, jako: v kolik hodin nebo v které dny se má
zpráva zasílat. Informace navíc mohou být zasílány v
němčině

nebo

angličtině.

vztahující se ke

kartě

V informacích o platební

češtině, slovenštině, maďarštině,
kartě

lze nastavit oznamování

vydané k účtu: informace o autorizaci transakce, o zbývajícím
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limitu nebo o ukončení platnosti platební karty. Jazyk zprávy může být vybrán ze stejné
nabídky jako byla

předchozí.

V ostatních informacích si

může

klient nastavit odesílání

kurzovního lístku ČSOB nebo ČNB emailem nebo zprávy o ukončení platnosti
certifikátů.

Navíc v obecném nastavení zpráv si

kterém je možné

informační

může

časový

definovat

interval, ve

zprávy zasílat. Zobrazit si také může klient nechat aktuální

kurzovní lístek ČSOB nebo ČNB nebo novinky. V předposlední části Servis si je možné
nainstalovat nebo obnovit certifikáty a pak také zobrazit seznam historie přihlášení. Zde
se uchovávají informace, jako: datum,
Nápověda,

uživatelské

čas

způsob přihlášení

a

která je posledním menu a je pouze v českém jazyce,
příručky

k aplikaci, seznam

často

kladených

k

účtu

po 30 dní.

umožňuje

dotazů

zobrazení

a také kontakt na

helpdesk

•

Zhodnocení

Internetové bankovnictví Československé obchodní banky, a.s. je řešeno
příjemným

spatřuji

grafickým

prostředím

a jednoduchým ovládáním. Za

rozhodně

možnost nahlédnou do historie kreditní karty. Tuto možnost na

nabízí již pouze

Komerční

nastavení oznamování a
neustálé nošení

čipové

banka a eBanka. Na aplikaci se mi líbilo

přehled

posledních

přihlášení.

zajímavou

českém

především

Nevýhodou je

trhu

bohaté

samozřejmě

karty, které snižuje mobilitu tohoto produktu. Porota ankety

Internetová banka roku 2005 aplikaci ČSOB Internetbanking 24 kritizuje již z výše
zmíněných důvodů,

plus navíc kvůli nízkému počtu nabízených funkcí. Naopak

oceňuje

celkovou jednoduchost této služby a přir1daji nadprůměrné čtvrté místo.

$-

4.5. eBanka, a.s.
•

eBanka

Profil banky

Do roku 1997 se eBanka jmenovala Zemská banka, a.s., která se poté
přejmenovala

na Expandia Banku, a.s. a 4. 5. 2001 pak konečně na eBanku, a.s. Tento

název má podtrhnout její strategii orientovanou na internetové bankovnictví. eBanka je
českým peněžním

ústavem bez podílu

zahraničmno
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kapitálu. Licenci získala 29. 12.

1990 a činnost zahájila od 1. 1. 1991. České pojišťovna kapitálově vstoupila do eBanky
v listopadu 1999 a postupně navyšoval svůj podíl až na současných 99,9 %. 22 eBanka
začal

českém

na

bezprostředně

Svědčí

internetové bankovnictví v průběhu roku 1998,

většiny odborníků

o tom celá řada

Z výčtu zmíním
společností

zavádět

po družstevní záložně Fio.

obhajovat, podle
udržuje.

trhu

svou dominantní pozici musí neustále

si vedení v tomto bankovním segmentu nadále

ocenění,

především vítězství

Přestože

která internetové bankovnictví eBanky zdobí.

v anketě Internetová banka roku 2005,

pořádané

Fitcentrum, které uvádím v částech zhodnocení jako názor odborné

veřejnosti.

•

Internetové bankovnictví

eBanka provozuje demoverzi internetového bankovnictví v plném rozsahu
poskytovaných služeb,
buďto

čímž

pomocí virtuálního

si každý

na

českém

trhu zcela

autentizačního

může plnohodnotně

spravovat

výjimečná. Přihlásit

kalkulátoru nebo mobilního telefonu a pak už
svůj účet

s virtuální

vkladem 500 000 eK. Vyzkoušet si potenciální klient
nabízí. K aplikaci
způsoby.

skutečného

chráněna

může

měnou

a

počátečním

opravdu vše, co eBanka

internetového bankovnictví se lze

Tím prvním je použitím mobilního Elektronického

klíči zprostředkovává

se do dema lze

přihlásit několika

klíče. Přístup

k tomuto

SIM Toolkitová aplikace nahraná v telefonu, která je samotná

bankovním PINem a ještě šifruje komunikaci s bankou. Jediné co je

dosah signálu domácí nebo roamingové

sítě.

třeba

je

Používá-li klient SIM kartu, která

nepodporuje technologii GSM SIM Toolkit, může i přesto využívat svůj mobilní telefon
pro

zabezpečení

svých transakcí na internetu. Pro

mobilní telefon a čtyřmístný
při

číselný

Elektronického

klíče

může

SMS,

internetu. Další možností je
klíče,

k

účtu přes

internet použije

kód, tzv. I-PIN. Kód I-PIN získá klient v eBance

aktivaci Mobilního Elektronického

prostřednictvím

přístup

si je však kdykoliv

přihlášení

změnit

pomocí internetového

kdy je vyžadováno podepisování každé operace elektronickým

certifikátem, uloženým na hard disku počítače. Poslední možností je autentizace pomocí
Osobního Elektronického klíče. Jedná se o přihlášení
po zadání PINu vygeneruje jednorázové heslo pro

autentizačním

přihlášení,

kalkulátorem, který

a který je dále nutný pro

autorizaci aktivních transakcí. Komunikace s bankou je šifrována protokolem SSL.
22

http://www.ebanka.czJindex_IOB_l.htm, citováno dne 5.3.2006
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Ochrana dat

před

selháním lidského faktoru je

všechny významné operace musí schválit
dodržováno

oddělení

rolí

operátorů

a

zajištěna

dvě oprávněné

správců systémů.

tzv. systémem
osoby.

"čtyř očí",

Zásadně

by

mělo

tj.

být

Oficiální softwarové požadavky

jsou operační systém Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 nebo XP, browser MS
Internet Explorer 5.0 a vyšší nebo Netscape Navigator 6.1 s zapnutou podporoujavy a
ActiveX.

•

Pasivní operace

Navigace v aplikaci je

vyřešena

pomocí menu v levém sloupci. U firemního

je kromě menu vlevo několik odkazů na horní

liště,

účtu

které nabízí firmám služby, které by

se jich mohly týkat- firemní pojištění od České spořitelny a Trade Finance.
případě

V
penzijní

osobm1J.O

připojištění,

účtu

životní

je na této

pojištění

liště

odkaz na hypotéku, stavební

a podílové fondy. Samotné menu je

spoření,

řešeno

stromově.

První položka je nazvána Hlavní stránka, která se klientovi jako první po

přihlášení

zobrazí. Zde je zobrazena tabulka s uloženými

může

prostředky.

Také si zde klient

nechat zobrazit karetní blokace, průměrný zůstatek od začátku měsíce nebo interní

zprávy. Následující položkou je Historie účtu. V první podpoložce Pohyby na účtu jsou
archivovány všechny pohyby po dobu 370 dní, které si je možné nechat zobrazit
všechny , položky za dnešní den, za posledních 7 dní, za aktuální
měsíce,

transakce týkající se platebních karet,

vyhledávání je trošku
Nastavení

předmětu.

složitější,

příjmů

a

nejprve je nutné si definovat

měsíc,

za poslední 2

výdajů.

Komplexnější

předmět

v Nastavení -

Zde je možno nastavit filtrování podle období,

konstantního, variabilního nebo specifického symbolu a nebo
lze také nechat zobrazit

přehled

denních

měsíční

výpisy za posledních 370 dní,

přehled

konverzí,

přehled

zůstatků opět
přehled

podle

účelu.

V Historii

účtu

si

různých časových

kritérií,

zahraničních

plateb,

tuzemských a

nerealizovaných inkas a

čísla účtu,

přehled

online

nákupů

pomocí

eBankovního účtu.

•

Aktivní operace

Třetí

trvalých a
může

položkou menu jsou Platby, které
zahraničních příkazů

a také jejich

umožňují

zadávaní jednorázových,

přehled.

U všech položek, kterých se to

např.

seznam bank nebo konstantních

týkat je k dispozici pomocná tabulka jako
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symbolů.
výběrů

pro

může

hotovosti. Také si zde klient

časté

osobru'ho

měnovou

Dále je zde možné provést

konverzi, platbu na adresu a hlášení

definovat vzory, které fungují jako šablony

platby. Následující položky jsou u firemního
účtu,

liště.

kde jsou v horní

povolení inkasa, SIPO, zadání

účtu přímo

v menu na rozdíl od

Mimo jiné jde o položku Inkasa, která

příkazu

umožňuje

k jednorázovému nebo trvalému inkasu, zadání

inteligentního inkasa, které pokud zůstatek na účtu klesne pod definovanou úroveň zadá
příkaz

a také je zde možné nadefmovat vzory pro opakované transakce. Další je položka

Termínované

vklady,

která

nabízí

zadání

a

správu

termínovaného

vkladu,

revolvingového termínovaného vkladu, inteligentního revolvingového termínovaného
umožňuje

vkladu, dále

sledovat výši

nastavení

zjištěný přebytek

chybějící

finance na

automaticky

běžný účet;

peněžních prostředků
přidává

běžném účtu

a dle

popř.

doplní

k termínovanému vkladu,

spořícího

a také

na

revolvingového termínovaného

vkladu. Platební karty je šestá položka a umožňuje zobrazit přehled transakcí platebními
přehled

kartami,
přehled

karetních blokací,

přehled

autorizovaných transakcí platební kartou,

nastavení platebních karet. Dále je zde možné požádat o novou platební kartu,

zobrazit přehled a stav žádostí a potvrzení převzetí platební karty. Další položka v menu
nese název Charge karty a zde
účtu.

ph'kazů

Zadávání

může

klient eBanky požádat o karetní

třídit

podle

nápovědu

a

prostředky.

časových intervalů

popisují

revolvingového
V

úvěru
pořadí

způsob

přehled přijatých

být o

zůstatku,

získání

kontokorentního,

vnitřní

investičního

na financování pohledávek a revolvingový
už jedenácté položce Informuj

mě

obyčejné

schránky eBanky a

úvěr

na

úvěru,

oběžné

si lze nastavit celou

skutečnosti

platbách, inkasu a blokacích. Jako

použít faxu, SMS, emailu,
banky,

a odeslaných dávek, které

nebo podle stavu. Další položky jsou odkazy na

podmínek, za kterých bude klient bankou o dané
můžete

rámec

pomocí dávek a nastavení této služby se nachází pod položkou

Dávková komunikace. Také se zde nachází
lze

úvěrový

řadu

informován. Informování

komunikační

kanál je možno

pošty, pošty s potvrzením banky, faxu s potvrzením

doporučeně

s potvrzením banky. Následující položka

:Nastavení umožňuje nastavení účtu, nastavení uživatele: např. oslovení, typ menu,
odlišování debetních pohybů,
a nebo
výpisů:

třeba

počet

jazyk- dostupná je

čeština, čeština

kam a jak mají chodit,

předmětu, přehled účelů,

transakcí na stránku, povolení kontextové nápovědy

adresář,

bez diakritiky a

povolení záporného

angličtina,

nastavení

zůstatku,

nastavení

nastavení internetového elektronického

došlých zahraničních plateb. Dále je zde

nápověda,

a možnost odhlášení.
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klíče

a nastavení

odkaz na kontakty, oficiální stránky

•

Zhodnocení

Internetové bankovnictví eBanky nabízí

nepřeberné

složitého vyhledávání v historii transakcí mu nejde

příliš

Kromě

množství služeb.

co vytknout.

Osobně

rozšířil

nelíbí barevné provedení, ale to je spíše otázka vkusu a zvyku. Možná bych
alternativy

přihlášení

do aplikace. Porota ankety Internetová banka roku 2005

internetovému bankovnictví eBanky šesté místo, a to

především

díky

se mi

přir1da

nepříjemném

barevnému provedení a grafickému designu. Porota ovšem ocenila vysokou škálu
nabízených služeb v rámci tohoto produktu. Zajímavá je cena dané služby. eBanka se
zaměřuje

na

střední

a vyšší klientelu, což je na první pohled patrné z její poplatkové

filosofie, což ostatně potvrzuje generální ředitel eBanky Luboš Černý slovy: "Naší
strategií není konkurovat cenou. Chceme být nejkvalitnější a ne nejlevnější."23 eBanka
rozděluje
účet

poplatky do dvou tříd: základ a plus. Klienti,

u eBanky

minimálně

15 000

základ, jestliže je tato zasílaná
poplatků
českém

plus, díky

čemuž

Kč

částka

jsou

zproštěni

vyšší než 30 000

kteří

každý měsíc zašlou na svůj

povinnosti hradit služby v třídě
Kč měsíčně,

pak spadají do

získávají klienti jeden z nejlevnějších bankovních

trhu. Pro zajímavost bych snad ještě uvedl, že eBanka se v

červnu

třídy

účtů

na

2005 stala již

po třetí v řadě vítězem testu internetového bankovnictví serveru idnes?4 Jak se tedy zdá,
hodnocení aplikací internetového bankovnictví je poměrně subjektivní záležitost.

4.6. GE Money Bank, a.s.
•

Profil banky
GE Money bank, a. s. je banka s převážně zahraniční účastí. Licenci v ČR získala

uprostřed května

1998 a následující

odtud zkratka GE, byla založena

měsíc
před

zahájila činnost.

General Electric,

více než sto lety v roce 1892 vynálezcem

Thomasem Alvou Edisonem. Od 1. 1. 2005 došlo ke
předtím

Společnost

změně

názvu na GE Money Bank,

se jmenovala GE Capital bank. Tento název ovšem

23

ještě předcházelo

jméno

http://fmcentrum.idnes.c:zlfi_blind.asp?r=fi_ blind&c=A0511 03 _131957 _ fi _ blind_zal, Šéf eBanky:
Naší strategií není konkurovat cenou, citováno dne 10. 12. 2005
24
http://fincentrum.idnes.cz/fi_blind.asp?r=fi_blind&c=A050603_144120_fi_blind_vra, Výsledky testu
internetového bankovni~_tví, citováno dne 1O. 12. 2005
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Agrobanka. GE Money Bank je moderní univerzální bankou s rozsáhlou sítí 194
obchodních míst a 370 bankomatů po celé ČR.

•

Internetové bankovnictví
GE Money Bank má dvě bankovní aplikace, jednodušší se jmenuje Internet Banka

GEnius a rozšířená verze pak Internet Banka. Uvedu přehled obou zmíněných aplikací.

Internet Banka, neboli rozsáhlejší aplikace internetového bankovnictví GE Money
Bank

měla

obsahuje skoro vše, co by aplikace internetového bankovnictví
operační

Oficiální softwarové požadavky:
internetový

prohlížeč

mít.

systém Windows - 95, 98, 2000, NT 4.0,

Microsoft Internet Explorer 5 a vyšší, Microsoft Java Virtual

Machine verze 2752 nebo Sun Java 2 Runtime Environment verze 1.3.

Internet Banka GEnius je
především

zadávat jednoduché

podstatně

příkazy

a

umožňuje

jednodušší aplikace, která

zjišťovat zůstatek.

maximální platby za den v celkové výši 1O 000

Kč.

Mezi omezení

patří např.

Protože aplikace nevyžaduje

program Java, jsou oficiální softwarové požadavky mírnější:

operační

systém Windows

- 95, 98, 2000, NT 4.0, webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5 a vyšší.

Funkce aplikace v demoverzi může klient vyzkoušet pouze u Internet Banky.

Zabezpečení

je

řešeno

protokolem SSL, pro
prostřednictvím

standardním

přístup

způsobem.

Komunikace je šifrována

je nutný SSL certifikát. Autorizace probíhá

zadání jména a hesla, aktivní operace musí být

digitálně

podepsány.

Toto vše platí pro verzi Internet Banka. Pro verzi Internet Banka Genius si klient vystačí
s šifrovanou komunikací

prostřednictvím

protokolu SSL a uživatelským jménem a

heslem.

•

Pasivní operace

Navigace je u obou, aplikací
liště

řešena

pomocí dvou menu na lištách. Na první šedé

jsou vypsány základní funkce- Moje

Nápověda

a Odhlfuiit se. Po klepnutí na

účty,

Poslat peníze,

některou
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z položek se

Spoření,

Další služby,

patřičně změní

spodní

•

Zhodnocení

Aplikace svým provedením zapadá do celkového zpracování stránek banky, což
vidím jako plus.

Opět

se v podstatě shoduji se

roku 2005, která GE Money Bank
designu. Vytýkána je jí
podstatně

vyšší,

jak by se na

poroty ankety Internetová banka

oceňuje především

především skutečnost,

ostatně

závěry

z hlediska jednoduchosti a

že počet nabízených služeb by mohl být

společnost

GE slušelo.

Nicméně

v téže

anketě

získala Internetová banka GE Money Bank cenu čtenářů.

4. 7. HVB Bank Czech Republic, a.s.

•

H~

Profd banky

HVB Bank, a.s. je banka s

převážně zahraniční účastí

a

během

svého

působení

v České republice vystřídala několik jmen. Původní pobočka Bayerische Vereinsbank,
AG Mnichov byla od konce roku 1995 do konce 1998 známa jako Vereinsbank CZ, a.s.
Po

sloučení

s HYPO-BANK CZ, a.s. se jmenovala HypoVereinsbank CZ, a.s. a od října

roku 2001, kdy byla sloučena s Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. používá
současný

název. A nebude to dlouho trvat a

změní pravděpodobně svůj

název

opět.

Od

června roku 2005 probíhá fúze mateřských společností HVB Bank, a.s. a Živnostenské

banky, a.s., tj.

německé

Hypo Vereinsbank a italské UniCredito. V jarních

měsících

2006 by se tudíž měla dostat HVB Bank, a.s. pod křídla Živnostenské banky, a.s. I přes
tuto

skutečnost

jsem se rozhodl internet banking HVB uvést ve své práci,

neboť

považuji za směrodatné údaje a skutečnosti z ledna 2006, kdy HVB Bank v České
republice stále vystupovala pod svým jménem. Navíc by celá fúze

měla

probíhat až do

roku 2007 a do té doby by HVB Bank i Živnostenská banka měly fungovat paralelně. 25

25

http://www .hvb.c:zic:zitiskove_ centrurn/tiskova-zprava.asp?id= 154, citováno dne 8. 3. 2006
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•

Internetové bankovnictví

HVB Bank používá pro internetové bankovnictví aplikaci Online banking. Demo,
stejně

jako samotná aplikace je k dispozici v

softwarové požadavky jsou:
2000 nebo XP, webový

operační

prohlížeč

českém

a anglickém jazyce. Oficiální

systém Microsoft Windows 98, 98SE, ME, NT,

Microsoft Internet Explorer verze 4.01 až 6.0 nebo

Netscape Navigator verze 4.07 až 4.79, Java plugin a u Microsoft Internet Exploreru
MS Java Virtual Machine verze 3802 nebo vyšší. Komunikace s bankou je zabezpečena
dvojnásobným 128-bitovým šifrováním SSL. Pro autentizaci klienta se používá
autentizační

kalkulátor.

Zařízení

o velikost kapesní

kalkulačky

PINu vygeneruje šestimístné heslo, které má omezenou
přihlášení.

stojí 490

časovou

Kč

a po zadání

platnost a slouží pro

Pokud by se klientovi povedlo zařízení opakovaným špatným zadáním PINu

zablokovat, musí kontaktovat klientskou linku +420 800 122 224, kde mu po nutné
autentizaci nadiktují kód pro odblokování. Nutnost mít fyzicky
přihlášení

pro

k aplikaci

ztěžuje

autentizační

kalkulátor

možnost zneužití. Navíc pro aktivní operace je nutné

vygenerovat klíč. To je však samozřejmě na úkor mobility.

•

Pasivní operace

Po úspěšném přihlášení se klient dostane na hlavní stránku aplikace. Po levé
je menu, které slouží k navigaci. Napravo jsou pod informací o posledním
přihlášení dvě

okna, v prvním je

přehled účtů

straně

úspěšném

a jejich stav a v druhém 20 posledních

transakcí. Dvojitým klepnutím na jakoukoli transakci vyvoláte její podrobný popis.
Navigace v aplikaci je řešena pomocí rozbalovacího menu, které má sedm položek
s velkou odrážkou ve formě modré kostky. Položky jsou rozděleny na: Účty, Platby,
Termínované vklady,
menu je

číslo

Zahraniční

platby, Informace, Zprávy a Administrace. Po tímto

na telefonickou podporu, odkaz na

bance, odkaz na

nápovědu

a

tlačítko

formulář umožňující

odeslání emailu

pro odhlášení z aplikace. První položka v menu

Účty má tři podpoložky: Přehled účtů, Historii účtů a Vyhledávání na účtu. Do položky
Účty se klient dostane ihned po úspěšném přihlášení do aplikace. V položce Historie
účtů

si pak

může

snadno zobrazit

proběhlé

transakce. Historie sahá až rok

zpět

a

filtrovat ji lze pomocí zadaného období, dle zadání 1-30 posledních dní nebo historii od
posledrn'ho výpisu. Ve Vyhledávání na

účtu
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je možné najít požadované ve stejných

časových
účet,

intervalech, jako v Historii

účtů.

Navíc lze použít kriteria jako: typ platby,

kód banky, částka od do, detaily transakce a bankovní kódy.

•

AJktivníoperace
Rozsáhlejší možnosti se skrývají pod následující nabídkou Platby. Zde může klient

zadat tuzemský

příkaz

k úhradě,

samozřejmě

přehled kódů

je k dispozici

bank. Po

vyplnění

musí klient dále při'kaz autorizovat opsáním kódu z autentizačního kalkulátoru,

podobně

jako

při přihlašovaní

k aplikaci. Založit a spravovat lze také trvalé

povolit inkaso, spravovat platby SIPO. V

případě,

že má klient více

příkazy,

běžných účtů,

můžete mezi nimi převádět nebo konvertovat prostředky. Šablony k opakovaným

platbám si je možné definovat po klepnutí na položku Preferované platby, po definici
lze tyto šablony používat
vklady

umožňuje

možné

jednorázově

podmínky,

při

při

zadávání

příkazů

úhradě. Třetí

k

spravovat jak už plyne z názvu

právě

volba Termínované

termínované vklady, které je

definovat a pomocí volby Automatická prologance nastavit

kterých mohou být zasílány

finanční prostředky

na termínovaný vklad

Zahraniční

otevře

automaticky. Po klepnutí na další položky

platby se

pouze

podpoložka Přehled, která zobrazí přehled možností, které se je možné provést dvojitým
kliknutím na

ně.

platba šekem v

Jedná se o možnost standardních plateb v
zahraniční

volbou Informace. Položka Zprávy
zaslat

nějaký

požadavek bance. V

upozorněn při přihlášení

adresa,

různých

nebo v tuzemsku. Nabídka

kurzovní lístek a úrokové sazby je formou

odkazů

umožňuje číst

případě,

zahraničí

nebo v tuzemsku a

informací banky, jako:

na stránky banky dostupná pod

informace od banky nebo naopak

že klientovi

přijde

nová zpráva, bude na ni

do aplikace. Osobní nastavení: preferovaný

počet dnů standardně

účet,

emailová

zobrazovaných v historii a formát datumu, telefon, mobil a

fax: je možné provést po klepnutí na volbu Administrace.

•

Zhodnocení
Přihlášení

k aplikaci se na homepage banky

poměrně těžko

internetové bankovnictví HVB BANK je pak graficky

laděno

do

hledá. Samotné

stejně

mdlých barev,

jako jsou webové stránky banky. Aplikace je přehledná a orientace v ní je velmi snadná.
Co však nabídce chybí, jako u většiny bank na českém trhu, je nabídka většího množství
funkcí. V anketě Internetová banka roku si aplikace Online Banking vysloužila až
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jedenácté místo.
průměru

Přesto

podle hodnocení poroty je nabídka funkcí banky v lepším

a "nohy ji sráží" především grafické provedení a malé písmo.

ING 16aJ

4.8. ING Bank N.V.
•

Profil banky

ING Bank N.V. je u nás deklarována jako

pobočka zahraniční

nizozemské banky

se stejným jménem. V České republice působí od roku 1991 prostřednictvím pražské
pobočky ING Bank, tehdy ještě pod názvem Internationale Nederlanden Bank. Činnost
současným

pod svým
integrace

české

září

názvem zahájila 1.

a slovenské

části

1993 a v roce 2003 byla završena

ING. ING Bank nabízí

správu prostředků přes Internet a uložené peníze se
za vedení,

zřízení

ani zrušení

účtu

spoří

běžný účet,

který

umožňuje

s poměrně vysokým úrokem a

nebo za transakce klient neplatí žádné poplatky. Ke

konci roku 2005 bylo majiteli tohoto účtu přes 30 000 klientů ING Bank N. V. 26

•

Internetové bankovnictví

Aplikace internetového bankovnictví ING Bank N. V. se jmenuje ING Internet
Banking a oficiální softwarové požadavky jsou: Microsoft Internet Explorer verze 5.5
SP2 a

novější,

novější..

Mozzila Firefox verze 0.7 a

Spojení je šifrováno a dalším

chybného zadání hesla. Po
účet

novější,

Netscape Navigator verze 6.01 a

bezpečnostním

třetím neúspěšném

prvkem je omezený

počet

pokusu o přihlášení je možnost vstupu na

zablokována na 24 hodin. Po tuto dobu není možné s účtem disponovat ani pomocí

telefonu. Po uplynutí 24 hodin bude
odblokován.

Během

přístup

k ING Internet Bankingu automaticky

této doby je možné přístup k účtu odblokovat

přes

Kontaktní

centrum ING, které klienta vyzve k náhradní autorizaci. Demoverze bankovní aplikace
není dostupná. Samotné internetové bankovnictví je pak k dispozici v české a anglické a

26

http://www.ing.c:z/c:z/o_ingling_czech_republíc/ing_bank.html, citováno dne 10. 3. 2006
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slovenské jazykové verzi. Pro úspěšnou autentizaci je třeba zadat přidělené
číslo,

PIN a heslo, které je měnitelné.

•

Pasivní operace

Navigace ING Internet Bankingu je

řešena

pomocí menu po levé
Nejdříve

Podpoložky jsou skryté a zobrazí se až po kliknutí na odkaz.
informace o
typ

identifikační

účtu

účtech,

které odpovídají

volbě

Mé

účty. Přehledně

je zde

a stav a zůstatek ke dni posledru'ho obratu. Klepnutím na

straně.

se zobrazí

seřazeno číslo

určitý účet

a

se pomocí

JavaScriptu lze dostat na Historii transakcí, která je druhou položkou v menu. Historie
účtu

sahá až do jeho založení a vyhledávat v ní

může

klient podle data, konta a typu

transakce.

•

Aktivní operace

Další, v pořadí
podpoložek, které
převodu.

třetí

volbou, jsou Příkazy k

umožňují

Samotné zadávání

zadat

příkazů

popř.

úhradě.

Tato položka má ještě

zrušit jednorázový nebo trvalý

je trochu nestandardní, protože

příjemce

několik

příkaz

k

musí být

vybrán z již definovaných transakčních účtů. Pod položkou Inkasa se skrývá možnost k
zadání nebo zrušení povolení k inkasu a také
inkasa,

včetně

Uživatelský

účet.

údaje, které lze
umožňuje

příkazu

trvalého
V další,

nebo zrušení

k inkasu. Heslo jde

předposlední

případně změnit.

příkaz

příkazu

změnit

k provedení

díky páté položce

položce se zobrazí zadané osobní a kontaktní

Poslední volba zobrazuje kontaktní údaje na banku a

odeslání dotazu. Stranou menu stojí

Nápověda,

který

standardně

slouží

svému. V pravém horním rohu je volba k Odhlášení z aplikace.

•

Zhodnocení

ING Internet Banking je jak graficky, tak
správy

spořícího účtu

bude

zřejmě stačit.

funkčně pěkně

Ovšem pro trošku

provedený a

náročnějšího

potřebám

uživatele asi

sotva. V porovnání s nabídkou ostatních bankovních institucí působí z hlediska nabídky
funkcí ING Internet Banking jako popelka. U této aplikace nemohu své zhodnocení
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porovnat s hodnocenún poroty ankety Internetová banka roku 2005, neboť tato banka se
se svou aplikací do této

soutěže nepřihlásila.

4.9. Komerční banka, a.s.
•

KB

Profll banky

Komerční

společnost

banka, a.s. je bankou s převážně

zahraniční účastí.

získala 5. 3. 1992 a téhož dne zahájila

Licenci jako akciová

činnost. Komerční

banka je

součástí

skupiny Société Générale, která je pátou největší bankovní skupinou v Eurozóně a jejich
služeb využívá na 19

miliónů klientů

poskytuje více než 1 450 000

na celém

klientům

světě.

Skupina

Komerční

banky

komplexní služby v oblasti drobného,

podnikového a investičního bankovnictví,

prostřednictvím

rozsáhlé

sítě

359

obchodních míst v celé České republice. KB provozuje 607 bankomatů a téměř 700 000
klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.Z7

•

Internetové bankovnictví

Komerční

bankovnictví.
přímý

tři

banka nabízí hned

Konkrétně

produkty, které se týkají internetového

se jedná o aplikace: mojebanka, profibanka a expresní linka a

kanál. Expresní linka je dodatkovou službou k telefonnímu bankovnictví a je

velmi podobná aplikaci mojebanka. Aplikace profibanka a expresní linka jsou typickým
příkladem
Přímý

homebankingu,

kanál je navíc

účetním

obě dvě zaměřené

určen především

na malé a

střední

podnikatelské jednotky.

pro jednoduchou a efektivní komunikaci mezi

systémem podnikatelské jednotky a bankou. Všechny

čtyři

komunikaci pomocí protokolu SSL. K aplikaci mojebanka se
certifikátu, kterým se podepisují všechny aktivní operace.

Při

aplikace šifrují

přihlašuje

prvním

pomocí

přihlášení

lze

využít jednoduchý test, který vypíše případné požadavky na změnu v klientově počítači.
Oficiální požadavky na software jsou:

operační

systém a browser od firmy Microsoft a

Java Virtual Machine. Pokud bude chtít klient používat
27

čipovou

http://www.kb.cz/cs/corn!profile/index.shtml, citováno dne 12. 12. 2005
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kartu, musí si

ještě

nainstalovat čtecí mechanismus. Certifikát, který je nezbytný k přístupu na účet, dostane
klient v bance na

disketě při

podpisu smlouvy o internetovém bankovnictví. Vstup do
přihlásit

aplikace má vlastní adresu,
přihlášení

se ale lze i

počítači

do aplikace na daném

přes

účtu

Při

prvním

bude klient vyzván k nastavení cesty

k certifikátu a zadání hesla. Takto defmovaná cesta pak
přihlášení.

stránky banky.

zůstane

nastavena i pro

příští

Mobilitu aplikace mojebanka snižuje fakt, že bez certifikátu se ke svému
ať

klient nedostane. Musí ho tedy neustále nosit s sebou

už na výše zmíněné

disketě, flash disku či na čipové kartě. Čipová karta je chráněna čtyř místním PINem a

certifikát z ní nelze zkopírovat. Nutností pak ovšem je vlastnit
za čipovou kartu si připlatit 390

Kč. Před zřízením

čtečku čipových

karet a

služby mojebanka lze vyzkoušet její

demoverzi, byť v omezené funkčnosti, která je k dispozici v českém a anglickém jazyce.

•

Pasivní operace

Navigace v aplikaci je

řešena prostřednictvím

rozbalovacího menu v levé

podrobně

obrazovky. Z rozbalovacího menu je k dispozici osm položek, které jsou dále
členěny.

Na horním okraji obrazovky je navíc po celou dobu práce s aplikací zobrazen

aktuální název účtu a jeho

číslo, měna účtu

Hlavní menu, které v sobě skrývá:
příkazy, Přehledy,

Trvalé
nalezne

přesně

použitelný
období,

části

a povolený limit. První položkou v menu je

Přehled účtů,

Platební

příkazy,

Výpisy, Informace KB. V podpoložce
očekávat.

to, co se pod daným názvem dá

zůstatek, přehled příkazů

částky, protiúčtu, či

a

transakční

bankovních kódů.

Dávkové

přl'k:azy,

Přehled účtů

Tj. profil

účtu,

klient

aktuální

historii, která se dá dále filtrovat dle

Transakční

historie

standardně umožňuje

zobrazit posledních 92 dní.

•

Aktivní operace

jsou:

příkazy

a pravidelné platby,

příkazy

V další podpoložce Hlavního menu, nazvané Platební
k úhradě a k inkasu v korunách i cizí
k autorizaci a
Trvalé

přehled příkazů

přl'kazy

nabízejí

Zajímavá je podpoložka
platebních karet,
nechat zobrazit

a šablony

přehled

příkazů.

Další

dvě

podpoložky: Dávkové a

a možnost odeslání a spravování daných

Přehledy.

přehled obratů, či

či

měně, zahraniční

příkazy

Mimojiného nabízí i

stažení

účetních

přehled
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blokací z operací

dat. V části Výpisy si

posléze vytisknout výpisy za daný den, týden,

příkazů.

měsíc či

může

klient

dle vlastního

výběru.

V Informacích KB pak jsou odkazy na stránky

aktuálních
vkladů.

měnových kurzů, kurzů

a úrokových sazeb z termínovaných

přecházím

k položce Nastavení oznámení. Zde

je možné nastavit si oznámení o prakticky veškerých, výše
nechat si je zasílat až na

čtyři

V části Investování

klient

zpětném

může

prodeji podílových

přehledy,

místa

současně, napřHdad

uzavřít

zmíněných činnostech

formou SMS

či

či prostě

mezi fondy

investiční činnosti.

a

emailem.

smlouvu s Komerční bankou o koupi

listů, přestupu

týkající se klientovi

banky týkající se

papírů

cenných

Tímto opouštím Hlavní menu a

Komerční

nechat zobrazit

V položce Administrace lze

či

různé
měnit

dispozice k manipulaci s účtem, jako například přidat nového uživatele účtu či řadit účtu
a nastavovat autorizaci. Následuje další obsáhlá položka Mám zájem. Zde si klient
vybere libovolný produkt

Komerční

banky, o který má zájem a na

základě

specifikovaných informací o svých požadavcích ho bude telefonicky ve zvolený den a
hodinu kontaktovat telefonní

bankéř Komerční

banky. Ten pak klientovi nabídne

produkt, nejlépe vyhovující jeho kritériím. Poslední
plní přesně ty

•

činnosti,

dvě

položky Odhlášení a Nápověda

které lze od nich očekávat.

Zhodnocení

V nabídce internetového bankovnictví
Několik

Komerční

položek nenajde na místech, kde by je

způsobeno patrně

malým a

tím, že aplikace mojebanka je

středním

neuvěřitelně

člověk

standardně očekával,

určena

snadno ztratí.
ale to bude

nejen fyzickým osobám, ale i

podnikatelským jednotkám. Nespomou výhodou je nabídka

široké škály funkcí. Z grafického hlediska

řešena především přehledně

roku 2005

banky se

s důrazem na

oceňují především

vysoký

funkčnost.

počet

aplikaci mojebanka přiřkli konečné druhé místo.
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mě

aplikace nijak nezaujala. Je

Porota ankety Internetová banka

funkcí a jednoduchou ovladatelnost a

4.10. Poštovní spořitelna, a.s.

éJC>

'VP

Poštovní sporitelna

•

Profil banky

Dne 19. června 2000 Československá obchodní banka, a.s. na základě smlouvy o
převzala

prodeji podniku

aktiva a pasiva

Investiční

a Poštovní banky. Od té doby v

retailovém bankovnictví působí ČSOB pod dvěma značkami: ČSOB a Poštovní
spořitelna.

Poštovní

spořitelna,

značka, přitom

jako samostatná

využívá pro obchody s

nejširší retailovou klientelou bezkonkurenčně rozsáhlé sítě České pošty. 28 Poštovní
spořitelna využívá tedy 3 350 poboček České pošty a 8 vlastních poboček na kterých

obsluhuje více jak 2,2 milionu klientů? 9

•

Internetové bankovnictví

Poštovní

spořitelna

se rozhodla

16.6.2004 nabízí na všech
Poštovní

spořitelny. Zaměřil

spořitelny,
klíče.

SMS
klient

rozšířit

pobočkách

nabídku služeb svým

klientům

a od

nové produkty elektronického bankovnictví

jsem se na aplikaci internetového bankovnictví Poštovní

která se jmenuje Max Internetbanking PS. Služba funguje na principu tzv.
Pro přihlášení i každou jednotlivou operaci prováděnou přes internet obdrží

jedinečný

podmíněno

zpracování

je z webových stránek Poštovní

spořitelny.

kód formou SMS. Teprve jeho

aktivních operací.

Přístup

k této

Klient se do aplikace hlásí svým

službě

doplněním

identifikačním číslem

je

a PINem. Aplikace je pouze

v českém jazyce a demoverze není k dispozici.
Aplikace Max Internetbanking PS je téměř totožná s aplikací ČSOB
spořitelny laděno

Internetbanking 24. Liší se v pozadí, které je u Poštovní
možností využít pouze

českou

do

červena,

jazykovou modifikaci a omezením autorizace pouze na

SMS. U Max Internetbankingu PS by její uživatel, zvyklí na službu Internetbanking 24,
navíc ještě

marně

hledal informace o platebních kartách a možnost vyžádat si zasílání

SMS o probíhajících transakcích kartami
aplikacích identické. Z těchto

důvodů

či

na

účtu.

Ostatní položky jsou v obou

se domnívám, že je

bezpředmětné

znovu

uvádět

informace o funkčnosti dané aplikace.
28
29

http://www.csob.cz/pb/clanek.asp?prmKod=PBl.lO&a=0#20, citováno dne 5. 3. 2006
http://www.postovnisporitelna.cz/kestazeni/csob_V)'Tocni_zprava_2004.pdf, citováno dne 12. 3. 2006
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•

Zhodnocení
Platí v podstatě to samé, jako u internetového bankovnictví ČSOB. Jen barevné

provedení

červeného

textu na

se mi líbila autorizace

červeném

prostřednictvím

pozadí

působí nepříjemným

dojmem. Naopak

SMS zpráv, která zvyšuje mobilitu uživatele

aplikace Max Internetbankingu PS. Porota ankety Internetová banka roku 2005 nakonec
ocenila internetové bankovnictví Poštovní spořitelny o stupeň hůře, než aplikaci ČSOB,
tedy

konečným

nedostatečná

v

době

především

desátým místem. Vytýkáno jí bylo

nabídka funkcí. Jako pozitivum byla

zmíněna

barevné provedení a

cena dané služby, která

hodnocení poroty patřila k těm nejnižším na českém trhu.

1Vl RaiHeisen
~ BANK

4.11. Raiffeisenbank, a.s.
•

Lepšf služby každý den

Proftl banky

finanční

instituce

Raiffeisen International Bank Holding AG. Vedle Rl je Raiffeisenbank a.s.

vlastněna

Majoritním

ještě

akcionářem

Raiffeisenbank, a.s.

dalšími bankami z rakouské

Niederosterreich

Wien

Rai:ffeisenverband Salzburg
Raiffeisenbank a.s.

(24

český

%),

skupiny Raiffeisen: Rai:ffeisenlandesbank
Raiffeisenlandesbank

(dvě posledně

prostřednictvím

skupina Raiffeisen v 25 zemích
pro

finanční

a má aktiva ve výši
činnost

a

téměř

současné době působí

100 mld. EUR. Licenci

zahájila 1. 7. 1993. Koncem roku 2003

pracovalo v Raiffeisenbank, a. s. více než 1054

zaměstnanců,

místech rozmístěných rovnoměrně po celém území ČR.

•

Oberosterreich

jmenované banky vlastní 25 % akcií

RB Prag Beteiligungs. V

světa

trh získala 15. 6. 1993 a

Je rakouská

a to ve 45 obchodních

30

Internetové bankovnictví

Aplikace Raiffeisenbanky se jmenuje prostě Internetové bankovnictví. Softwarové
požadavky jsou velmi
30

nenáročné: počítač

s webovým

http://www.raiffeisenbank.c:zl, citováno dne 12. 3. 2006
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prohlížečem

podporující standard

HTML 4.0 pro pasivní operace a podpora javy pro operace aktivní. Za velmi zajímavé
považuji, že

přímo

na stránkách Raiffeisenbanky je k dispozici návod na použití

Internetového bankovnictví v operačním systému Linux a v alternativních webových
browserech. Výhodou je i demoverze, kde si

může

potenciální klient prohlédnout, jak

bankovní aplikace vypadá, až na aktivní operace.

Prohlížeč

s bankou komunikuje

šifrovaně

přihlašuje

pomocí uživatelského

pomocí protokolu HTTPS. K aplikaci se

jména, odvozeného z

příjmení

a

části

jména a hesla, které si je možné kdykoli

změnit.

Všechny aktivní operace musí být elektronicky podepsány certifikátem a nebo
potvrzeny

prostřednictvím

SMS kódu. Internetové bankovnictví Raiffeisenbanky je

dostupné v češtině a angličtině.

•

Pasivní operace

Aplikace je

rozdělená

do šesti

částí:

účtech,

Informace o

Jednorázové

příkazy,

Trvalé při'kazy, Termínované vklady, Pošta, žádosti, informace a Nastavení. Pokud není
možné používaný webový

prohlížeč

doplnit Java pluginem, bude klient moci využívat

pouze pasivní operace, které u této aplikace jsou. V první
klient

může

zjistit

aktuální

nezaúčtovaných pohybů

a

disponibilní

přehled výpisů.

V

zůstatek,

části

, Informace o

přehled

přehledu pohybů,

účtech,

zaúčtovaných

které banka

stejně

si
a

jako

výpisy archivuje 12 měsíců, je možné hledat podle typu účtu, transakce, data, minimální
a maximální částky nebo přímo podle čísla účtu.

•

Aktivní operace

Pro použití aktivních operací musí klient nejdříve vyřešit otázku autorizace. Pokud
se rozhodne využívat variantu s autorizacemi pomocí podpisového certifikátu, bude si
jej muset s použitím jednorázového hesla

vytvořit

v takzvané

"registrační autoritě".

vytvořený

Odkaz na ni je vedle odkazu pro vstup do internetového bankovnictví. Takto

certifikát si pak v aplikaci zaregistruje. Jinou alternativou je využití autorizace
prostřednictvím

SMS

kódů,

která

výrazně

zvýší klientovu mobilitu. Ale

funkcí Internetového bankovnictví Raiffeisenbanky. V
možné zadávat domácí a

zahraniční příkazy,

části

vnitrobankovní

zpět

Jednorázové

k nabídce

příkazy

cizoměnové příkazy

je

nebo

dobíjet kredit mobilního telefonu, využívajícího mobilního operátora Eurotel. U všech
položek je

nápověda případně přehledy

konstantních
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symbolů, kódů

bank nebo zemí.

Využít lze také kalendář, který standardně zobrazuje dva měsíce. Část Trvalé příkazy
poskytuje informace o platných trvalých pn'kazech nebo
nový trvalý

příkaz

k

úhradě.

V

části

umožňuje

Termínované vklady klient

podávání žádosti o

může dělat

vše, co se

týká termínovaných vkladů, tj. zřízení, změna, zrušení. Část Pošta, žádosti a informace
přehledu příchozí

slouží k

a odchozí pošty, k zadávání žádostí o SIPO, inkaso,

telefonního nebo GSM bankovnictví nebo
přehled

změně

kontaktních údajů. K dispozici je také

úrokových sazeb a kurzovní lístek. V poslední

spravovat
objednat

přehled účtů, účtů příjemců

prostřednictvím

emailem o aktuálním

nebo

Nastavení je pak možné

upozornění

služby INFOservis zasílání

Klient si zde

změnit

může

SMS zprávou nebo

pohybu nebo výpisu na

poslední části si lze rovněž zaregistrovat certifikát nebo

•

části

přehled kontaktů.

zůstatku, změně zůstatku,

zřízení

účtu.

V této

heslo.

Zhodnocení

Internetové bankovnictví Raiffeisenbanky je podle mého názoru přehledné a pěkně
a

příjemně

graflcky

stránkami banky.

řešené.

Graflcké

Nicméně je

trhu. V hodnocení poroty

prostředí vytváří přímou

kontinuitu s webovými

zcela zřejmé, že v nabídce funkcí notně zaostává za vůdci

soutěže

Internetová banka roku 2005 bylo uvedeno, že tato

aplikace Raiffeisenbanky je velmi rychlá,

nicméně

ji vytkli špatné ovládání,

neintuitivnost a slabší nabídku služeb. V celkovém hodnocení pak byla
na velmi slušné třetí až čtvrté místo,

společně

přesto zařazena

s Volksbank CZ, a.s.

4.12. Volksbank CZ, a.s.
•

Profil banky
Volksbank CZ, a.s. získala licenci jako pobočka Osterreichische Volksbanken AG

v listopadu roku 1993. Jako Volksbank CZ, a.s. má v České republice licenci od 1.
ledna 1997 a ve stejný den zahájila
pobočkovou síť postupně rozšířila
Především zpočátku

činnost.

Svou centrálu si

na 21 míst ve 12

se banka orientovala
54

českých

výrazněji

zřídla

a moravských

v Brně a
městech.

na flremní klienty, dnes své

obchodní aktivity
bilanční

míří

do

sumou 19 miliard

tří segmentů: občané,
Kč

se

řadí

firmy a municipality. Svou

současnou

mezi menší banky na trhu. Možnost komunikovat

po internetu nabídla svým klientům na podzim 2002, v

červenci

roku 2004 pak spustila

novější verzi internetového bankovnictví. 31

•

Internetové bankovnictví

Aplikace internetového bankovnictví Volksbanky se jmenuje Internet banking a je
k dispozici v české, anglické a

německé

mutaci. Oficiální softwarové požadavky jsou:

Microsoft Windows 98/ME/NT+SP6/2000/XP, Internet Explorer 6.0 nebo vyšší v
rozlišení 800x600, Sun Java Plugin 1.4 nebo Microsoft Java Virtual Machine
K dispozici je demo verze, s omezením na pasivní operace. Pro
operacím se musí klient

přihlásit

pomocí

neměnného

přístup

k pasivním

uživatelského jména a hesla.

Samotné uživatelské jméno, vygenerované bankou, je jedenáctimístná alfanumerická
řada,

kterou je

poměrně

certifikát, který je

obtížné si zapamatovat. Pro aktivní operace je nezbytný

rovněž chráněn

samozřejmě přenosný

heslem. Certifikát je

na

libovolných paměťových médiích. Komunikace s bankou je šifrovaná pomocí protokolu
SSL.

Při

provádět

přihlášení

prvním

k

certifikační autoritě

si

může

klient zvolit, zda chce

pouze pasivní transakce a nebo také aktivní. Pro uživatele je zajímavou

vlastností nemožnost volby hesla s
vynechání

znaků

určitými

y-z, 1-I nebo 0-0. Po

znaky, které se snadno pletou,

nečinnosti

např.

trvající déle jak patnáct minut bude

klient z aplikace automaticky odhlášen.

•

Pasivní operace

Po

přihlášení

menu po levé

k aplikaci se zobrazí úvodní stránka. Na té je

straně

základní zobrazení

zůstatků

na

účtech, počítadlo

neprovedených transakcí a nová oznámení. Menu po levé
položek, z nichž první
prostředků.

čtyři

jsou

oddělené, neboť

kromě

straně

provedených a

rozděleno

na

devět

vlastních

finančních

organizačních

záležitostí.

se týkají

Zbývající se týkají spíše bankovní aplikace a

je

rozbalovacího

První položka je odkaz vedoucí na úvodní stránku, která je popsána výše. Druhá
položka nazvaná Informace o

31

účtech

skrývá podpoložky

Zůstatky,

Pohyby, Dnešní

http://www.volksbank.czlvb/jnp/czlo_bance/profil_spolecnosti/index.html, citováno dne 5. 12. 2005
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pohyby a Výpisy. Volbou

Zůstatky

se

klient dostane k zobrazení disponibilm'ho,

účetního zůstatku. Proběhlé

valutárního a

transakce nalezne pod položkou Pohyby.

Filtrovat položky je možné podle účtu, období, typu pohybu, tj. kreditní, debetní a nebo
podle rozsahu částek. Historie v

současné době

sahá až do doby založení účtu. Výsledek

hledání je možné jedním klepnutím exportovat do plain textu, tj. do formátu .TXT a
nebo do souboru typu XML. V Informacích o
pohybů zaúčtovaných

•

účtech

dále klient nalezne zobrazení

k dnešnímu dni a elektronickou podobu zaslaných výpisů.

Aktivní operace

Aktivní operace fungují ve dvou krocích: nejprve klient zadá
případně

druhém kroku tuto transakci podepíše,
zobrazit.
zde

Třetí

půjdou

potřebná

si podepisovaná data

data a v

může

nechat

volba menu je nazvaná Platební příkazy a už z názvu je patrné, že právě

zadávat tuzemské,

zahraniční,

inkasní a trvalé

při'kazy

k převodu, povolení

inkasa a SIPO a také možnost zadání vnitrobankovních příkazů v cizí měně. Po klepnutí
na

patřičnou

sekci se zobrazí

příkazy, včetně

využít

různých

kromě

možnosti zadání nového

stavu jejich zpracování.
pop-up

pomůcek,

jako

Při

zadávání

např. kalendář,

údajů

k

při'kazu

také

pořízené

příkazům může

seznam konstantních

klient

symbolů

nebo seznam kódů bank. Termínované vklady lze obsluhovat, tj. sledovat, žádat o nové
a upravovat,

popř.

rušit pomocí

čtvrté

položky se stejným názvem. Následující volby

jsou už z dalšího bloku a jedná se o položky Informace, Nastavení, Nápověda, Kontakt
a Odhlásit se. Volba Informace obsahuje odkazy na zobrazení

doručených

odeslané žádosti, kurzovní lístek a úrokové sazby. Mimo to si také

může

zpráv,

klient nechat

zobrazit informace o uživateli, jako: jméno, adresa a kontaktní telefon. V pořadí už šestá
položka je pojmenována Nastavení a nastavují se v ní podpisové certifikáty. V sekci
Nastavení si je možné
nebo název

rovněž změnit

účtu, případně pořadí

heslo, které má

standardně

platnost jeden rok,

zaregistrovaných účtů. Volba Registr partnerů v sobě

skrývá možnost editování často používaných příjemců. Další možnosti již nemá cenu do
podrobna popisovat,
Nápovědu,

neboť

jejich funkce je

Kontakt a Odhlášení.

56

téměř samozřejmá. Konkrétně

se jedná o

•

Zhodnocení

Internet banking Volksbank CZ, a.s.
způsobem

intuitivním

měl

zaujal svou

přehledností, stručností

ovládání. Naopak se mi nelíbilo barevné provedení a

a

rovněž

vygenerované uživatelské jméno. Nabídka funkcí zaostává a udržuje se pouze
v průměru

současné

nabídky na českém trhu. I proto mě poměrně

poroty ankety Internetová banka roku 2005, která
příčku společně

přir1da

této aplikaci

s aplikací Raiffeisenbank. Jako pozitiva jsou

snadná orientace, mezi zápory naopak byla

zařazena

překvapilo

neadresná

třetí

hodnocení
až

čtvrtou

uváděna přehlednost
nápověda

a

a

především

absence více funkcí.

4.13. Waldviertler Sparrkasse von 1842
•

Profil banky

Historie této rakouské banky sahá až do 1.

března

1842, kdy vznikla v Dolním

Rakousku jako spořitelní spolek. Licenci v České republice obdržela od České Národní
Banky 20.

června

1993 a 25.

října

téhož roku zahájila

činnost

na své první

pobočce

v Jindřichově Hradci. Zpočátku působila regionálně v jižních Čechách, v současnosti
své pobočky rozšířila i do dalších českých a moravských měst. 32 Počty klientů banka
nezveřejňuje

•

a za svou cílovou skupinu považuje občany, malé a střední firmy a obce.

Internetové bankovnictví

Aplikace se jmenuje WSPK Intemetbanking a odkaz na ní je snadno k nalezení na
homepage banky. Oficiální minimální softwarové požadavky jsou:

operační

systém

Microsoft Windows 98/2000 CZ, Windows NT verze 4.0 CZ a vyšší, MS Internet
Explorer 5.0 a vyšší. Pro

zabezpečení

zvolila banka SSL certifikát, který je nezbytný už

k

přístupu

na účet. Na stránkách banky v odkazu intemetbanking si nový klient vybere

32

http://www.wspk.czJDesktopDefault.aspx?tabid=ll, citováno dne ll. 2. 2006
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vytvoření

nového

přihlášení,

zvolí si uživatelské jméno a

nejméně

šestimístné heslo a

podle pokynů aplikace vytvoří certifikát. Ten musí být odeslán do banky a pak je možné
přenosné

ji jej uložit na
variantu,

neboť

médium nebo na

tokenu. Aktivace probíhá

obdobně,

médiu. iKey token je externí

vytváří

Jde tedy o

počítačích.

verzi autorizace, a to

volit první
Waldviertler

prostřednictvím

iKey

jako u certifikátu uloženém na jakémkoliv jiném

zařízení

typu flash disku, které se

připojuje

k počítači

USB portu. V iKey tokenu je přímo generován kód, na principu tajného

klíče, přitom veřejný klíč

token

bezpečnější

doporučuje

Banka

jen s ní lze aplikaci využívat i na jiných

Sparrkasse von 1842 nabízí i

prostřednictvím

počítač.

je přiložen k souboru pro server banky. To znamená, že iKey

kryptografický otisk nad zasílanými daty, který je dešifrován až bankou.

podstatně bezpečnější

poskytnutí iKey tokenu

účtuje

nicméně

formu komunikace,

také dražší. Banka si za

jednorázový poplatek ve výši 2 000

Kč.

Grafika aplikace

je velmi jednoduchá až strohá a nenavazuje na webové stránky banky. Provedení je
laděno

v

do modrobílé barvy a působí archaickým dojmem. Aplikace je k dispozici pouze

českém

jazyce a na webových stránkách banky je možné vyzkoušet si pasivní operace

v demo verzi WSPK Intemetbanking.

•

Pasivní operace

Navigace je

řešena prostřednictvím

základních položek llmed po

přihlášení

menu v levé

části

obrazovky. Menu má sedm

se klientovi zobrazí položka Stav na

který informuje o základních skutečnost, týkajících se daného

účtu.

která je v této aplikaci už tak dost jednoduchá, je na horní
uskutečňovaná
proběhlé

operace, datum a aktuální

čas.

Zvláštností je, že nelze prohlížen

proběhlé

Pro snazší orientaci,

liště

V položce Historie

transakce podle: variabilního symbolu,

čísla

účtech,

zobrazena
účtu

právě

lze filtrovat

výpisu, datumu a

částky.

předchozího

zadání

transakce bez

vyhledávacích parametrů.

•

Aktivní operace

V položce

Příkaz

k úhradě a k inkasu.
konstantních
Obchodní

Formulář

symbolů.

partneři.

lze zadávat,

měnit

má klasická

a rušit jednorázové i hromadné
usnadnění

v podobě nabídky

Lze využít i šablon, které si klient může

vytvořit

kódů

příkazy

banka a

v další položce

Následuje položka Správa klíčů, která obsahuje možnosti
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vytvoření,

obnovení a importu a exportu
změnit

certifikátů.

Následuje již jen nabídka Heslo, kde si lze

stávající heslo na nové a položka Odhlásit,

prostřednictvím

které klient opouští

tuto aplikaci.

•

Zhodnocení

Aplikace WSPK Internetbanking je tam, kde byly jiné banky se svými produkty
před pěti

skutečně

lety. Internetové bankovnictví Waldviertler Sparrkasse von 1842 nabízí
jen ty

nejzákladnější

funkce a v této oblasti

bance, nabízející tuto službu. Konkurovat
podmínek, kdy odhlédneme od
internetové bankovnictví na

může nicméně

podmíněných

českém

nemůže

účtů

konkurovat žádné jiné

cenou,

neboť

eBanky, nabízí

určitých

za

nejlevnější

trhu. Grafické a barevné provedení je na nízké

úrovni a mimo kontext prezentace banky na internetových stránkách. Podle hodnocení
přehledná,

poroty ankety Internetová banka roku 2005 je daná aplikace jednoduchá,

nabízející jen základní operace. To se poznamenalo na konečném třináctém umístění.

~ živnostenská Banka

4.14. Živnostenská banka, a.s.

~c.n..

•

Profil banky
Živnostenská banka je jednou z nejstarších finančních institucí v České republice a

byla založena v roce 1868 jako akciová

společnost zaměřená

na fmancování malých

a středních českých podniků. Po vzniku Československé republiky v roce 1918
Živnostenská banka dynamicky rostla jako hlavní komerční banka nového státu. V roce
1945 byla, tak jako ostatní české banky, znárodněna. V období 1950-1956 Živnostenská
banka sice existovala jako právnická osoba, ale její aktivity byly výrazně omezeny. Její
oživení

spočívalo

s cizími

měnami,

na znalosti mezinárodního obchodu a odbornosti v transakcích

což z ní, v období 1956-1988,

učinilo přední československou

pro dovozní a vývozní operace tehdejší Rady vzájemné

hospodářské

banku

pomoci.

Živnostenská banka byla první bankou ve střední a východní Evropě privatizovanou
vstupem

zahraničního

kapitálu a tak jak ji známe dnes zahájila svou
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činnost

1. 3. 1993.

Majoritním akcionářem Živnostenské banky, a.s. je od února 2003 bankovní skupina
UniCredito Italiano S.p.A., která v současnosti vlastní 96,4 procent akcií. 33

•

Internetové bankovnictví

Pro internetové bankovnictví banka používá aplikaci Netbanka, která byla zřízena
v roce 2000 a inovována v
jsou:

operační

září

roku 2004. Oficiální minimální softwarové požadavky

systém Microsoft Windows 95 a vyšší, Microsoft Internet Explorer 5 a

Microsoft Java build 2752 nebo Sun Java 1.3. K dispozici je i nástroj pro testování
softwarové konfigurace.

Vzhled a pasivní operace aplikace si

klientela vyzkoušet ve demoverzi Netbanky. Aplikace má
certifikáty a s jednorázovými hesly. Ve
aby si klient

před

variantě

dvě

může

potenciální

varianty: s digitálními

s digitálními certifikáty je nezbytné,

vlastní komunikací s bankou v

registrační autoritě

vyzvedl SSL

certifikát, bez kterého není komunikace možná. Po spojení se pak musí autorizovat
jménem a heslem, které má platnost 30 dní. Všechny aktivní operace musí být
podepsány dalším

klíčem,

který si klient

opět

vyzvedne v

registrační autoritě

Pokud se klient rozhodne pro verzi s jednorázovými hesly, nemusí

provádět

banky.
žádnou

instalaci. K jejímu používání potřebujete jen uživatelské jméno a heslo, která dostane v
bance . Tyto dva údaje postačí ke vstupu do aplikace. K autorizaci plateb se pak používá
sadu jednorázových hesel, zvaný TAN3\ která je možno použít i k autorizaci plateb v
telefonní bankovnictví Živnostenské banky. Sadu TAN hesel dostane klient od banky za
50

Kč. Alternativně

si

mobilní telefon za 1,90

může
Kč

tato jednorázová osmimístná hesla nechat posílat na

za každé zaslané heslo. Komunikace s bankou je šifrována

SSL protokolem. Internetové bankovnictví Živnobanky je dostupné pouze v češtině. Na
rozdíl od designu oficiálních stránek, které jsou laděny do

červeno,

šedobílé barvy, jsou

stránky Netbanky spíše žlutomodré.

•

Pasivní operace

Navigace je v aplikaci řešena pomocí rozbalovacího menu po levé straně, které má
osm položek. Úplně nejvýše je odkaz na Hlavní stranu, kde jsou přehledně zobrazeny
účty
33
34

a jejich disponibilní zůstatky. Pod přehledem účtů je tabulka s datumem posledrubo

http://www.zivnobanka.c:zlcs/o_bance/historie_a_soucasnost.html, citováno dne 10. 3. 2006
Transaction Authorization Number
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přihlášení

k aplikaci, datumem expirace hesla a SSL certifikátu a také

zpráv. Položka Informace o
pohybů

na účtech, seznam

zpracování

udání

důvodu. Při

a nastavení: detailní nebo

částek,

rozsahu

možnost zadávaní
zahraničních

příkazů.

Zde si také

povolit inkaso nebo sipo. Také zde
společnosti

Eurotel nebo M-Platby

lze využít

historie až 90 dní

zpět,

konstantního, variabilního nebo
položka Platební

příkazy

obsahuje

A to tuzemských korunových nebo konverzních,

příkazů.

nebo trvalých

při

kódu banky protistrany, typu operace,

Třetí

specifického symbolu a nebo dle reference.

účtech, přehled

přehledu pohybů

stručný přehled,

měny,

kreditu nebo debetu,

na

nových

a všechny položky, které banka

zobrazování

čísla účtu,

filtrovat položky lze podle: názvu,

zůstatky

zobrazit

nezaúčtovaných příkazů

vyřadila, včetně

výběr filtrů

bohatý

účtech umožňuje

počet

může

může

příkazy

zadávat

Oskar Mobil.

klient podat žádost nebo naopak

Vytvořit

k dobíjení

telefonů

můžete

si zde

v síti

také šablony,

které můžete následně používat u opakujících se plateb.

Podávání

přfkazů

ph'kaz za použití

probíhá obvykle ve dvou krocích. Nejprve klient vyplní vlastní

různých usnadnění

podepíše podpisovým

klíčem.

jako

kalendář

nebo

přehled kódů

zaúčtování příkazu

Potvrzení

může

si

a poté ho

nechat poslat

emailem nebo faxem. Následující položka Termínované vklady slouží ke
jednoduchých a opakovaných termínovaných
klienta obsahuje

některé

vkladů.

V

pořadí

části

informace a nastavení. V

možné nechat zobrazit zadané informace, ovšem pro jejich
banku. Také je zde nabídka k registraci
změny

hesla, nastavení zobrazování

informací a pojmenování
snadný

přístup

symbolů,

účtů.

či

správě

už pátý odkaz Profii

Informace o uživateli si je
změnu

je nutné kontaktovat

zobrazení podpisového certifikátu, možnost

přehledu příkazů,

nastavení aktivní objednávky

Další volba menu Bankovní informace poskytuje

k informacím od banky.

Konkrétně

se jedná o kódy bank a konstatních

kurzovní lístek, aktuální sazby termínovaných

vkladů

a seznam obchodů, kde

lze využít platební brány Živnobanky. Předposlední položka skrývá příchozí a odchozí
textové zprávy od banky a bance. V případě
upozorněn

přehledu
Nápověda
přehled

ihned po

na hlavní

doručení

přihlášení

a tato zpráva bude

straně.

konečně

k aplikaci je

A

nové zprávy, bude klient

připočítána

k novým zprávám na

poslední položka je odkaz pro odhlášení.

řešena současně globálně

a

lokálně.

V globální je

například

stavových a ostatních ikon. Lokální kontextová nápověda je řešena pop-up okny

a informuje o přímo vyžádané věci.
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•

Zhodnocení

Internetové bankovnictví Živnostenské banky je pěkné a přehledné. Nabídka
funkcí je pro

průměrného

uživatele

zřejmě dostatečná, přesto

je již konkurence o krok

napřed. Velmi se mi líbila myšlenka spolupráce Živnostenské banky s internetovými

obchody, což má především za následek
a

především

to budí v klientovi

větší bezpečnost,

větší důvěru.

rychlost provedení transakce

Barevné provedení aplikace NetBanka

nekoresponduje s webovými stránkami banky. Porota ankety Internetová banka roku
2005 ocenila na této aplikaci
variant

přihlášení.

aplikace a možnost

výběru

z dvou

Vytýkán je NetBance nedostatek funkcí, které by dnes již dosti

rozmazleného klienta
hodnoceno velmi

především přehlednost

plně

pozitivně

uspokojili.

Přesto

a v konečném

příčku.
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součtu

je dané internetové bankovnictví
všech položek si vysloužilo pátou

5. Analytická
V této

části

část

mé práce se

zaměřím

nejdůležitější

na ty

subjekty internetového

bankovnictví, tj. na samotné zákazm'ky bankovních institucí.
ozřejmil

faktory, které mají

nejvýznamnější

Zpočátku

bych rád

vliv na rozvoj internetového bankovnictví

v České republice. Dále se budu věnovat dotazníkovému šetření, s cílem zjistit, jaké
obecně

názory na mají internetové bankovnictví

a na služby, které poskytují bankovní

ústavy na našem území běžní uživatelé tohoto produktu.

5.1. Faktory ovlivňující rozvoj internetového bankovnictví
v

v Ceské republice
Domnívám se, že základním předpokladem rozvoje internetového bankovnictví je
rozvoj internetu. Analogicky lze sledovat

rozšíření

jiných forem

v závislosti na rozvoji souvisejících technologií. Jako
uživatelů

příklad

přímého

bankovnictví

lze uvést prudký

nárůst

GSM bankingu a posléze i WAP bankingu s masivním nástupem mobilních

telefonů. 35 Zpočátku jsem chtěl provést korelační analýzu závislosti vývoje počtu
uživatelů

internetu a

uživatelů

internetového bankovnictví, posléze jsem ale od této

myšlenky upustil. Vedla mne k tomu
dat.

Počty uživatelů

především

nespolehlivost získaných statistických

internetu se v různých statistických výzkumech liší až o statisíce.

Naph'klad dle Českého statistického úřadu použilo internet v České republice v roce
2003 na 2 969 700 uživatelů. 36 Podle výzkumu společnosti Markent, s.r.o. to ale bylo
číslo podstatně nižší, konkrétně 2 599 000 uživatelů.

37

Rovněž počty uživatelů

internetového bankovnictví jednotlivých bank jsou velmi nerepresentativní, co do
vypovídací schopnosti o celkovém počtu uživatelů tohoto produktu. Řada bank vůbec
nezveřejňuje počty

svých klientů, natož pak počty

Pokud už banka tyto údaje

zveřejní,

jsou

často

užívajících přímé bankovnictví, nebo tyto data
časového

srovnání.

Nicméně

jednotlivých bank, která se mi

údaje o
podařilo

klientů

užívající jednotlivé produkty.

uvedeny jako celkový

vzájemně

počet klientů

nejsou poměřitelná z hlediska

počtu uživatelů

internetového bankovnictví

získat, uvádím v příloze č. 4.

Hartlová, V.: Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, str. 81-82
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf7t/F600230558/$File/tabulkal6.xls, citováno dne 27. 3. 2006
37
http://www.markent.cz/markent.html, citováno dne 27. 3. 2006
35
36
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Dalším

významným

faktorem,

s rozšířením

souvisejícím

internetového

bankovnictví je životní úroveň občanů České republiky, potažmo hrubá měsíční mzda.
Ta totiž vypovídá o vybavenosti domácností

počítači

s internetovým

připojením.

Současná hrubá měsíční mzda v údajích za rok 2005 činí 19 030 Kč. 38 Je škoda, že

statistický
výše

úřad

zmíněnou

neuvádí medián hrubé

měsíční

hrubou mzdu nedosáhne 60%

mzdy,

neboť

českých

podle

pracujících.

většiny ekonomů
Přesto

na

tato hodnota

od roku 1989 vytrvale roste. Podle Českého statistického úřadu bylo osobními počítači
vybaveno ve

čtvrtém čtvrtletí

roku 2003 na 24 % domácností, ve

2004 na 30 % domácností a v prvním

čtvrtletí

Ze stejného zdroje pocházejí i údaje o

připojení

roku 2003 na 15 % domácností, ve

roku 2005

rovněž

čtvrtém čtvrtletí

na 30 % domácností.

domácností k internetu:

čtvrtém čtvrtletí

roku

čtvrté čtvrtletí

roku 2004 na 19 % domácností a

v prvním čtvrtletí roku 2005 rovněž na 19% domácností. 39
byť

Jako poslední faktor,
občanů.

Je to dáno

především

by se jich dalo nalézt více, uvedu dosažené

tím, že více

vzdělaní

lidé

většinou

mají

vzdělání

vstřícnější

vztah

k novým technologiím a jejich vyšší příjmy jim umožňují i jejich pořízení. Podle studie
společnosti

Markent, s.r.o. z roku 2003

vysokoškolsky

vzdělaných

lidí, u

běžně

pracuje s internetem na 70 %

středoškolsky vzdělaných

je to již jen 30 % a u lidí

bez maturity či s pouze základním vzděláním se tento údaj pohybuje kolem 7 %. 40
Přesto

se domnívám, že s rostoucí životní úrovní

české

populace se bude tento nepoměr

neustále snižovat.

Souhrnem bych tedy dodal, že pro rozvoj internetového bankovnictví mezi
populací České republiky je zásadní rozvoj internetu, růst životní úrovně a vzdělanosti.
Domnívám se, že v brzké
většině českých

době

bude internetové bankovnictví

běžným

standardem ve

domácností.

38

http://ekonomika.idnes.czlkomentanalyt.asp?r=komentanalyt&c=A060309_ 093028_ komentanalyt_plz,
citováno dne 20. 3. 2006
39
http://www.czso.czJcsu/redakce.nsf/i/domacnosti ajednotlivci, citováno dne 27. 3. 2006
~
http://www.markent.czJmarkent.html, citováno dne 27. 3. 2006
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5.2. Dotazníkové šetření
Nejlepší možný
názory na jeho
zjistil, jak si

způsob

jak zjistit postoje k internetovému bankovnictví a

funkčnost či bezpečnost

skutečně

kterým je

určen,

uskutečnit

dotazníkové

je přímo se zeptat jeho

uživatelů či

šetření.

potenciálních

Cílem tohoto

internetového bankovnictví, informace o
bankovnictví, informace o názoru

šetření

četnosti

uživatelů

a
na

Proto abych

těch nejdůležitějších

internetové bankovnictví stojí u

tj. u jeho

uživatelů.

uživatelů,

různé

osob,

rozhodl jsem se

je získat informace o uživatelích

důvodu proč

používají internetové

bezpečnost

tohoto produktu a

spokojenosti s konkrétní používanou aplikací internetového bankovnictví.

5.2.1. Definice cílových skupin
Za cílovou skupinu svého
internetu jako takové. Vedlo

mě

šetření

k tomu

internetového bankovnictví musí být

jsem si vybral
několik

zároveň

minimálně občasné

zásadních

důvodů.

uživatele

Za prvé, uživatel

i uživatel internetu. Za druhé, využití

elektronické pošty, kterou jsem použil k rozesílání dotazniku, je tou nejrychlejší a
zároveň nejlevnější

internetu. Za

možnou alternativou. A elektronickou poštu opět používají uživatelé

třetí, způsob

zpracování takto získaných dat je rychlý a snižuje pracnost

celého projektu. Mezi zápory tohoto

způsobu

distribuce dotazníků patří především nižší

vypovídací schopnost získaných dat, malá návratnost a absence kontaktu s respondenty.
Z demografického hlediska je mou cílovou skupinou veškeré obyvatelstvo České
republiky, starší patnácti let. Podle posledního

sčítání

lidu provedeného v roce 2001

Českým statistickým úřadem, žije v ČR 8 571 715 osob starších patnácti let.41

Z hlediska psychologických statistik bude
kterým je vlastní

alespoň

základní

můj

počítačová

výzkum omezen na takové jedince,

gramotnost a

alespoň příležitostné

používání internetu. Internetizace, tj. podíl uživatelů internetu na celkové populaci v ČR

41

http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf7t/A900324B7C/$File/4109030l.xls, staženo dne 27. 3. 2006
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neustále roste a v současnosti užívá

alespoň přHežitostně

internet 3 254 tisíc obyvatel

ČR.42

Z hlediska psychografie
vzděláním,

vyšším

půjde

která pracuje

Používání osobního

počítače

tedy

především

především

o skupinu obyvatel se

středním

a

v terciárním sektoru nebo dosud studuje.

a internetu zřejmě nebude pro tyto respondenty okrajovou

záležitostí. Okruh oslovených

respondentů

touto charakteristikou neomezuji,

nicméně

se domnívám, že jí bude z převážné většiny odpovídat.

5.2.2. Konstrukce dotazníku
K

tvorbě

dotazru1ru jsem použil

uzavřené

s důrazem na účelově technické aspekty. U
jsem použil tzv.

výběrové

a v omezené

míře

většiny uzavřených

i polootevřené otázky

a polootevřených otázek

otázky, tj. takové u kterých je možnost

výběru

jedné

z alternativ. To dává respondentům možnost výběru a srovnání a zároveň jsou poměrně
jednoduché na zpracování. U jedné otázky jsem pak použil tzv. polytomické
formulování otázky s uvedením

pořadí

alternativ. Respondenti pak mohou diferencovat

mezi variantami a určovat pořadí odpovědí. 43

Z dvanácti otázek je šest

identifikačních,

tj. takových, aby

napověděli

co možná

nejvíce o konkrétní osobě. Otázek jsem konstruoval pouze dvanáct, neboť jsem se snažil
tímto způsobem zvýšit návratnost rozeslaných dotazníků. Čím více otázek dotazník
obsahuje, tím úměrně se snižuje ochota respondentů na všechny otázky odpovídat.

V prvních
skutečnosti:

pěti uzavřených identifikačních

pohlaví,

věk,

otázkách se snažím zjistit následující

status, nejvyšší dosažené

vzdělání

a velikost obce, v které

daný respondent bydlí. U druhé otázky věk jsem rozdělil skupiny na šest variant. První
variantu

"méně

než 18" jsem

zařadil, neboť

v současnosti si mohou

účet

u banky

zřizovat občané ČR již od 15 let a u mladších tak mohou učinit rodiče. Další věkové

skupiny jsou poměrně jasně

ohraničené:

18 - 25 let jsou

většinou

vysokoškoláci, 26 -

35 jsou lidé budující svou kariéru, 36- 50 jsou lidé zaměření především na rodinu, 51 60ti letí respondenti přemýšlí o svém zajištění na stáří a 61 a více let jsou lidé pozvolna
42

43

http://www.czso.czlcsu/edicniplan.nsflt/8200592727/$File/9603052l.xls, staženo dne 27. 3. 2006
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důchodového věku.

vstupující do

rozdělením vzdělání

vysokoškolské.

střední

na základní,

Dvěma

vzdělání. Uvědomuji

číslo tři

V otázce

střední

odborné a

vystačil

jsem si

s klasickým

odborné s maturitou a

respondenty mi bylo vytýkáno, že jsem vynechal vyšší odborné

si, že jeho význam neustále roste,

přesto

se domnívám, že dosud

mezi ostatními statisticky déle sledovanými ukazateli z hlediska vzdělání ještě své místo
nemá. Otázka číslo
student,

čtyři

zaměstnaný,

se specifikací statutu respondentů má

podnikatel,

nezaměstnaný, důchodce.

obce, kde respondenti bydlí. Pro
intervalů. Nicméně

účely

standardní položky:

Pátá otázka se týká velikosti

této práce jsem
uživatelů

více to vypovídá o rozložení

opět

určil

možná

zbytečně

moc

internetového bankovnictví

v rámci ČR. Obce s počtem obyvatel do 5 000 jsou vesnice a městečka, další tři
intervaly: 5 až 25, 25 až 50, 50 až 200 tisíc charakterizují
municipality
velkoměsta,

střední

velikosti a velká

města.

Poslední interval pak v

sobě

zahrnuje tzv.

jejichž počet obyvatel přesahuje 200 tisíc.

U šesté a
polozavřenou

zároveň

poslední

identifikační

formu otázky. Princip

možnost vyhnout se

odpovědi

otázky jsem použil tzv.

spočívá

polootevřenou či

v tom, že respondentovi je poskytnuta

na otázku, která je pro

něj příliš

V takovém případě se většinou uvádí varianta odpovědi "nevím",
"nepřeji

postupně maloměsta,

neboť

si odpovídat". Tuto formu otázky jsem zvolil,

či

soukromá

či jak jsem

ožehavá.

použil já-

se jedná o dotaz na hrubý

měsíční příjem respondenta a většina obyvatel ČR, především starších ročm'ků, je na

otázky týkající se

příjmu

a majetkových

poměrů

stále dost citlivá. Krom této jedné

varianty jsem zvolil čtyři intervaly: do 5000 Kč, 5 až 15 tisíc Kč, 15 až 30 tisíc Kč a nad
30 tisíc korun. Tyto intervaly by podle mne
na: student

či nezaměstnaný;

student,

s průměrnou hrubou měsíční mzdou;

měly

zhruba odpovídat členění

podprůměrně vydělávající, důchodce;

nadprůměrně vydělávající,

Následujících šest otázek je již

věnováno

k internetu. Jako

doma, v práci, ve škole, v internetové
otázky jsem získal de facto

odpověď

nejčastější
kavárně

návratnost

dotazm'ků.

podnikatelé.

zaměřena

varianty jsem

a jinde.

zjištění

místa

respondentům

nabídl:

na

Prostřednictvím

následující

na více možných variant najednou. Shrnul jsem do

ní totiž několik možností, které bývají často
zkrátit celý proces a tím

respondent

pouze problematice internetového

bankovnictví, s výjimkou otázky sedmé, která je
nejčastějšího připojení

respondentů

zjišťovány postupně.

ušetřit respondentům čas

Na dotaz "pokud máte
67

účet

Cílem bylo především

a pokusit se tak zajistit si vyšší
u banky, používáte internetové

bankovnictví ... "jsem vybral tyto možné
zodpovězené

takto
účet

otázce

odpovědi:

většina respondentů

nemám

účet

u žádné banky- po

přeskočila

ostatní otázky

závěr;

až na

mám, ale internetové bankovnictví nepoužívám - tito respondenti jsou pro

výzkum již

významnější, především
zřídka;

12; používám
týdně

-

několikrát

používám

těmito odpověďmi

vzhledem k možným

v podstatě

do

zjišťuji,

zároveň

používá internetové bankovnictví a

měsíce;

odpovědím

používám

minimálně

účet

že dotazovaný má jak

se dozvídám i

četnost

dotazů

způsobem

důležité

je

se snažím získat

pořadí,

i

přehled

jednou

u banky,

respondentů

na: velmi spokojen, spokojen, ani spokojen ani
výběr

nespokojen, nespokojen. V desáté položce pak žádám dotazované o
odpovědí, přičemž

ll a

použití tohoto

bankovního produktu. Devátou otázkou jsem se snažil zjistit spokojenost
s používanou službou direnciací

č.

na otázky

můj

odpovědi

v jakém dané

o dvou hlavních

dvou

vyberou. Tímto

důvodech, proč

internetové

bankovnictví používají. Na výběr jsem zvolil sedm možných variant, které podle mého
nejčastěji

možné, že

vedou

běžného

řada klientů

klienta banky ke

má ke

zřízení

mi odepsali, že všechny níže
nejdůležitější

s pořadím

zjištění

okamžitého

stavu

účtu,

času, přístup

důvodů. Někteří

chtěl,

aby vybrali pouze dva

důvody

jsem vybral: možnost

Proto jsem

Jako možné

úspora

do banky kdykoliv,

banky odkudkoliv, pohodlí, diskrétnost, možnost vše si v klidu rozmyslet.
otázku jsem
jsem nabídl
Chtěl

zaměřil
pět

na

bezpečnost

jsem po respondentech

Konkrétně

internetového bankovnictví

škálových variant. A
vědět,

konečně

mne zajímalo, zda se v blízké

bankovnictví, změnit používanou banku,

Výsledný dotazník jsem
prací a

ještě

závěrečným poděkováním.

Excel s použitím rolovacího
odpovědi,

poslední dotaz

jakou a zda

či

samozřejmě

sledované služby. Je

internetového bankovnictví více

zmíněné.

důležitosti.

zřízení

nějakou

době

obecně

směřoval

přístup

do

Předposlední

a k odpovědi

k budoucnosti.

akci plánují do budoucna.

chystají

zřídit

si internetové

ani jedna možnost.

doplnil úvodním oslovením a seznámením s mou
Celý dotazm'k jsem

výběru odpovědí.

vytvořil

v program Microsoft

Respondent tedy myší najel na možnost

kde se mu rozbalily možné varianty, z nichž mu software umožnil vybrat

pouze jednu. To vedlo

především

k jednoduchosti a rychlosti

výběru

a k minimalizaci

chybovosti. Samotný dotazník, upravený pro tiskovou verzi uvádím v příloze
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č.

5.

5.2.3. Pretest a dotazníkové šetření
Před

se od něj

samotným dotazníkovým

očekává ověření

při

Nejčastěji

rozhovorech,

je

prováděn

"Většinou

jsem se rozhodl provést pretest.

srozumite1nosti a jednoznačnosti otázek,

s dotaznfkem, reakcí osob
zpracovate1nosti atd.

šetřením

ověření

dílčích

na malém vzorku

ověření

manipulace

hypotéz, technické

respondentů

a

zaměřuje

se na celkovou koncepci dotazníku, resp. záznamového archu, na spontánnost odpovědí,
zda je přijímán se zájmem či unavuje atd."44
Pretest jsem provedl na
měl

členech

své rodiny. Požadovaný minimální vzorek jsem
určen

od vedoucí své práce Ing. Navrátilové

Proto jsem pretest provedl na 5 %, tj. na
dostatečné

a

svůj účel

zapomněl

formuloval,

to splnilo.

Především

pěti

jako sto representativních
dotazovaných, což mi

základě zpětné

šetření

respondentů

jako

špatně

a upravil

vazby od dotazovaných v rámci pretestu.

V části 4.2.2. Konstrukce dotazníku již uvádím upravené

Ve fázi dotazníkového

přišlo

jsem zjistil, že jednu otázku jsem

jsem do dotazníku zahrnou dotaz na status

jsem úvodní slova. To vše na

vzorků.

jsem oslovil

skutečnosti.

přibližně

420 osob a to

způsobem

dostupného vzorku. To znamená, že jsem oslovil všechny osoby, jejíž emailové adresy
mám k dispozici a požádal jsem je o rozeslání mého dotazm'ku dalším osobám. Proto
zároveň

nemohu s naprostou

Celkově

se mi vrátilo 115

představuje

určitostí

stanovit

počet

celkem oslovených

správně vyp1něných dotazníků

respondentů.

a dva s chybami, což

27% návratnost.

Samotné

šetření

probíhalo tak, že jsem oslovil

všechny dostupné osoby, seznámil jsem je
vypracovaného dotazníku, který jsem
vyplnili a uložili ho

opět

a

stručně

připojil

především

elektronické pošty

se svou prací a požádal je o

snadný

způsob

zpět.

Domnívám se, že

manipulace s dotazníkem,

formulované otázky, který navíc bylo

přiměřené

množství.

Celková manipulace s dotazm'kem respondentovi nezabrala více než tři minuty.

44

Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum- Jak poznávat své zákazníky, str. 25

69

vyplnění

k emailu. Dotazovaní pak dotazník

jako přílohu k emailu, který mi zaslali

na vysoké návratnosti se podílel
jednoznačně

stručně

prostřednictvím

Šetření jsem prováděl v průběhu celého měsíce února 2006. Přičemž více jak

polovinu vyplněných dotazníků jsem měl zpět v průběhu prvního týdne šetření.

Připouštím,

že výsledky mohou být lehce zkreslené velikostí vzorku

dostupného vzorku. Patrné je to z části na vysokém podílu

"studentů"

počtu respondentů,

odpovědí

tento segment.

což je viditelné

Přesto

především

na skupinách

jsem s výsledkem dotazru'kového

projekty obdobného charakteru ve výsledcích a

závěr

šetření

45

typických pro

spokojen a v porovnání s

více shodujeme než lišíme. Viz.

http://www.markent.czimarkent.html, citováno dne 27. 3. 2006
http://www.czso.czlcsu/edicniplan.nsf/publ/9603-05-v_roce_2005, citováno dne 27. 3. 2006
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volbou

na celkovém

výzkumná šetření Markent, s.r.o. 45 , či Českého statistického úřadu. 46

46

či

Výsledková část

6.

Z celkového
dotazníků,
šetření

420 oslovených osob jsem získal 115

představuje

což

pokusím

názory a postoje
společné

počtu

27 % návratnost. Dále se v

setřídit správně vyplněné
respondentů

části

Interpretace

výsledků

dotazníky a analyzovat z nich vyplývající

k internetovému bankovnictví a

rysy jednotlivých skupin

správně vyplněných

respondentů,

zároveň

charakterizovat

které z mého dotazníkového

šetření

vyplývají.

V části
získaných

Předpokládaný

při tvorbě

vývoj a

této práce

doporučení

předpovědět směr

se pokusím na

základě

informací

vývoje internetového bankovnictví

v ČR do budoucna a doporučit bankovním institucím i uživatelům několik málo
způsobů,

jak by se dalo internetové bankovnictví případně zefektivnit

lépe využívat koncovými

či

jak by se dalo

spotřebiteli.

6.1. Výsledná data a jejich interpretace
Jako

první musím

identifikačních

samozřejmě

charakterizovat respondenty na

základě

otázek, které jsem v dotazníku použil. V relativních ukazatelích jsem

používal zaokrouhlení na celá čísla.
OTÁZKA Č. 1 -Pohlaví

•

Z celkového počtu 115
65

respondentů mužů

vyjádření

na

můj

a 55

správně vyplněných dotazníků
respondentů

žen. Relativním ukazateli, tj. v procentuálním

celkového podílu dané skupiny na celkovém

dotazník 55 %

mužů

v grafickém provedení pod
respondentů

bylo v absolutním vyjádření

počtu respondentů, odpovědělo

a 45 % žen. Pro názornost uvádím relativní údaje

označením

jako Graf č. 1. Z počtu

odpovědí

podle pohlaví

by se dalo usoudit, že internet a elektronickou poštu užívají více muži než

ženy. Mnou zjištěné údaje jsem porovnal s výzkumem Českého statistického úřadu a
třebaže

rozdíl mezi použitím internetu muži a ženami v letech 2003 až 2005 osciluje
71

mezi 4 až 7 %, výsledek mi dává v mé tezi, o

častějším

použití internetu muži za

pravdu. 47

Graf č. 1 - Procentuální zastoupení respondentů podle pohlaví

ženy
45%

muži
55%

•

OTÁZKA Č. 2- Věk

Respondentům
věk.

Dmuli
ženy

Jaký

způsobem

jsem nabídl šest intervalových rozhraní, z který si
a

proč

jsem

určil

takovéhoto

4.2.2. Konstrukce dotazníku. Celkem mi tady
do 18ti let- 3 respondenti,
respondentů,

odpovědělo

2) 18 až 25 let- 53

4) 36 až 50 let - ll

respondentů,

rozpětí vzorků

měli

svůj

uvádím výše v části

v jednotlivých

respondentů,

vybrat

rozpětích:

1)

3) 26 až 35 let- 42

5) 51 až 60 let - 5

respondentů,

6) více

jak 60 let- 1 respondent. V relativním vyjádření pak byly jednotlivé věkové skupiny ve
vzorku zastoupeny následovně: 1) do 18ti let - 3 % respondentů, 2) 18 až 25 let - 45 %
respondentů,

3) 26 až 35 let- 37% respondentů, 4) 36 až 50 let- 10% respondentů, 5)

51 až 60 let - 4 % respondentů, 6) více jak 60 let - 1 % respondentů. Z výše uvedených
věkových

charakteristik

užívají v největší

míře

respondentů

mladí lidé do 35 let. Domnívám se, že je to dáno

životním stylem, kdy v dnešní
47

lze usuzovat, že internet a elektronickou poštu

době

již mladí lidé tráví volný

čas

u

především:

počítače; růstem

http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/420026D2A3/$File/96030412.xls, citováno dne 27. 3, 2006
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsflt/F600230558/$File/tabulkal6.xls, citováno dne 27. 3. 2006
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/8200592727/$File/9603052l.xls, citováno dne 27. 3. 2006
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životní

úrovně českých

počítač

a

neboť

připojení

domácností, kdy stále více lidí má k dispozici doma osobní

na internet;

růstem

podílu terciální sféry na celkové

v této oblasti je používání moderních technologií

mladých lidí k novým technologií, který je vždy

vstřícnější,

běžnou

zaměstnanosti,

praxí;

přístupem

než u osob vyššího

věku.

Grafické znázornění výše zmíněných procentuálních podílu jednotlivých respondentů na
celkovém počtu vyplněných dotazníků uvádím v Grafu č. 2.

Graf č. 2 - Rozdělení podle věku

f
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OTÁZKA Č. 3- Nejvyšší dosažené vzdělání

Domnívám se a výsledky mého dotazníkového

šetření

mi dávají více

méně

za

pravdu, že internet, elektronická pošta i internetové bankovnictví jsou doménou
vzdělaných

otázku, kde

lidí. Není to tolik patrné z výsledků
převažují "středoškoláci"

odpovědí respondentů

nad zbytkem

respondentů.

na mou

třetí

Provedeme-li však

menší srovnání s otázkou číslo 4, ve které se dotazuji na status respondentů, zjistíme, že
37 %

odpovědí

bylo získáno od

školy. Ti pak v
relativní

počet,

součtu

studentů

a konkrétně 31 % od

s vysokoškolsky

vzdělanými

který je velmi blízký výsledku

studentů některé

vysoké

respondenty vykazují takový

průzkumu společnosti

Market, s.r.o.

či

Českého statistického úřadu. 48 Ale abych byl konkrétnější. Celkem jsem získal 2
48

http://www.markent.cv'opopulace.html, citováno dne 27. 3. 2006
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odpovědi

od

respondentů

respondentů, kteří
vzdělaných

s nejvyšším dosaženým základním

absolvovali

střední

absolventů

osob a

odborné

učiliště,

vzděláním,

odpovědí

71

odpovědělo

vysokých škol mi

od

3

odpovědi

od

středoškolsky

39. V procentuálním

vyjádření jde o následující podíly: ZŠ - 2 % odpovědí, SOU- 3 % odpovědí, SŠ - 61 %
odpovědí, VŠ- 34% odpovědí. Následuje výsečový graf č. 3 s prostorovým efektem
názornější představu

pro

o

rozdělení odpovědí respondentů

na otázku nejvyššího

dosaženého vzdělání.

Graf č. 3 - Složení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání

r

ZŠ
2% \

SOU
3%

DZŠ

osou
OSŠ
DVŠ
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•

OTÁZKA Č. 4 - Status

Výsledky, které jsem získal na otázku statusu
předvídatelné. Většina

z nich jsou

respondentů.

tři

skupiny mají na celkovém počtu

2

nezaměstnané

Jde o 7

Ostatní

podnikatelů,

zaměstnaní

a2

- 61

Velké množství

kontaktů

respondentů,

odpovědí

šetření

na své okolí mám

jsou více

méně

nebo studují - 43
již minimální podíl.

důchodce. Pravděpodobně

nejvíce projevilo, že jsem v rámci dotazníkového
respondentů.

respondentů

se na této otázce

použil dostupný vzorek

samozřejmě

z řad

studentů,

což v odpovědích patrné jejich poměrně velikým zastoupením na úkor ostatních skupin.
Pokud bych použil srovnání s výzkumem Českého statistického úřadu z roku 2005,
http://www.czso.c7lcsu/edicniplan.nsf/t/420026D2A3/$File/96030412.xls, citováno dne 27. 3. 2006
http://www.czso.c7lcsu/edicniplan.nsfft/F600230558/$File/tabulkal6.xls, citováno dne 27. 3. 2006
http://www.czso.c7lcsu/edicniplan.nsf/t/8200592727/$File/9603052l.xls, citováno dne 27. 3. 2006
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zjistil bych, že podíl

zaměstnaných

je na celkovém

počtu uživatelů

internetu zhruba o

1/3 větší na úkor studentů. 49 V ostatních odpovědích se nicméně toto zkreslení již tak
výrazně

neprojevilo, nebo nebylo

procentuálních
Konkrétně

podílů

zastoupení

vůbec

respondentů

jde o tyto procentuá1ní podíly:

podnikatelé

či

živnostníci - 6 %,

podnikatelů či živnostníků

si

zjištěných

podle jejich statusu uvádím v grafu
zaměstnaní

nezaměstnaní

vysvětluji

znázornění

patrné. Grafické

a

jako jejich

č.

4.

- 53 %, studenti - 37 %,

důchodci

celkově

po 2 %. Nízký

počet

nižší podíl v populaci a

podle osobní zkušenosti i vyšším pracovním nasazením a tudíž nepochopením pro
Nezaměstnaní

podobné dotazníky.

a

důchodci

podle mého

ve vyšším množstvím z několika souvisejících
úroveň

důvodů:

zpravidla nedovolují vybavení domácnosti

se rekrutuje z řad
technologie,

podprůměrně vzdělaných

stejně

jako lidé vyššího

lidí,

věku;

mínění

nízký

nepoužívají internet

příjem

a nižší životní

počítačem; většina nezaměstnaných

kteří

neprojevují takový zájem o nové

životní styl, který

především důchodci

často nechtějí měnit.

Graf č. 4 -Rozdělení respondentů podle statutu

podnikatelé
6%

nezaměstnaní

důchodci

[]student
37%

zaměstnaný

O podnikatel
O nezaměstnaný
důchodce

zaměstnanf

53%

49

http://www.czso.c:z/csuledicniplan.nsf/t/8200592727/$File/9603052l.xls, citováno dne 27. 3. 2006
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již

Graf č. 5- Velikost obce v tisících obyvatel, podle uvedeného místa bydliště
respondentů

do5
8%

5-25

r 1o%

Ddo5

05-25

25-50
11%

nad200
57%

025-50
05()..200
nad200

14%

•

OTÁZKA č. 6- Hrubý měsíční příjem v Kč

Odpověď

jednotlivých

na tuto otázku

příjmových

skupin: 1) do

studenti. Již z výše zmíněných
pravděpodobně

respondentů,

největší

odpovědí;

graf

2) do

příjmové

č.

5 a následující

v této

Konkrétně

skupině

tedy 21

nadprůměrný příjem

respúndentů,
odpovědí

počítače obecně

nadprůměrných příjmů;

tj. 9 %; 5) 9

respondentů,

skupiny 5 až 15 tisíc spadají

což

především

v intervalu 15 až 30 tisíc má

skupina respondentů, tj. 41 v absolutním a 31 v relativním

dosahují

vyšší, než by

a lidé žijících na menších obcích. Celkem se jedná o

respektive 30 %; 3)

to faktu, že internet a

výčet

Kč měsíčně vydělávají především

důvodů je počet respondentů

důchodci, nezaměstnaní

studenti,

5 000

odpovídalo náhodnému vzorku.

jest 18 % všech

34

přehledně znázorňuje

4)

vyjádření. Přičítám

využívají nejvíce lidé s vyšším
příjem

respondentů,

nad 30 tisíc korun

vzděláním, kteří

českých

tedy 8 % procent z celkového

uvedlo 1O
počtu

115

využilo možnosti polootevřené otázky a nepřálo si na dané téma odpovídat.
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Graf č. 6 -

Rozdělení respondentů

nepiejisi
nad 30

18%

nad30

5-15
30%

• nepieji si odpovídat

OTÁZKA Č. 7 -Kde se připojujete k internetu nejčastěji
Tato otázka má význam především z toho

číslo

tisících Kč)

• do5
· 5-15
15-30

- 8..r.%
-o - - - L

1

•

příjmu(v

do5

odpovídat

~

9%

podle hrubého

1O, kde se táži po

význam úspory
respondentů
respondentů

času

využívá

největším přínosu

a 47 %. V práci

z celkem 115 získaných

internetové

nejčastěji

odpovědí.

internetu se umístila škola s 12

Na

že většina lidí uvedla na otázku

internetového bankovnictví pro dotazované,

a okamžité možnosti
nejčastěji

důvodu,

zjištění
připojení

účtu.

stavu

doma. Celkem jde o 54

třetím místě

co do nejvyšší

V práci bývají osobní
požadavků

týká,

s účtem může někdo

s sebou

bezpečnost. Samozřejmě

počítače

nicméně

přináší

zpravidla

se zde zvyšuje

vidět, počítač

největší

používá více osob,

hesla na stole a podobně. Obdobná je i situace v počítačových

možnosti
které po

při

dodržení
softwaru.

co se softwarových

třetí

nebezpečí

použití

5 %. Využití

patřičného

s využitím

zneužití

čili

soukromí a

dobře zabezpečeni

nebezpečí

dvě

odpověď,

zaokrouhlení náleží 1% a variantu jinde, kterou zvolilo 6 respondentů,

pravidel i nejvyšší

četnosti

a ll %podílem. Zbývající

jsou již zanedbatelné. Jedná se o internetovou kavárnu - 1

určitých

podíl

využívá internet 41 dotázaných, což jest 36 %

odpověďmi

internetu pro internetové bankovnictví

Největší

osobou. Manipulaci

zapomenutí napsaného

učebnách

ve školách. O

internetových kavárnách by uživatel internetového bankovnictví neměl v kontextu jejich
využití k přihlášení k aplikaci ani uvažovat.
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Graf č. 7- Nejčastější místo

připojení respondentů

internetová

O domov

jinde
5%

kavárna

1%

škola
11%

k internetu

práce

domov
47%

O škola
O internetová
kavárna

jinde

Nutno dodat, že výzkum

společnosti

Market, s.r.o. vykazuje obdobné podíly

jednotlivých lokalit s jednou významnou odlišností. Dle výzkumu z roku 2000 byl
menší podíl připojení z práce na úkor všech ostatních lokalit. 51 Z toho by se dalo
vyvodit, že roste

počet

využití internetu

zaměstnanci,

což je logické se zvyšujícím se

podílem terciárru'ho sektoru na celkovém hospodářství ČR.

OTÁZKA Č. 8- Pokud máte účet u banky, používáte internetové bankovnictví

•

Touto otázkou jsem získal
pokud má

účet

několik odpovědí:

zda má dotazovaný

jestli používá internetové bankovnictví a pokud má

účet

účet

u banky,

a používá

internetové bankovnictví, pak jak často. Účet u žádné bankovní instituce podle mého
dotazníkového
podle

příjmu

základním

šetření

nemá 9

respondentů,

lidé s podprůměrnými

vzděláním

a

středoškoláci;

příjmy

tj. 8 %. Mezi
do 15 tisíc

těmito

Kč;

podle statusu - oba

odpovídajícími byli:

podle

důchodci,

vzdělání

- lidé se

oba nezaměstnaní,

studenti a jeden zaměstnaný; ostatní charakteristiky jsou nejednoznačné. Účet má, ale
internetové bankovnictví nepoužívá celkem 28
odpovědí.
středním
51

Do této kategorie

respondentů,

patří především středoškoláci

odborným vzděláním; lidé s nižšími

příjmy

a dva odpovídající se

- zpravidla ve

http://www.markent.cz/apopulace.html, citováno dne 27. 3. 2006
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což je 24 % všech

skupině

5 až 15 tisíc

Kč;

především

a podle statutu

studenti. Do kategorie

s internetovým bankovnictvím mám, ale používám je
středoškolským vzděláním

respondenti se
v nejvyšší

míře

zřídka

především

spadají

V absolutním

účet

bankovní

a s příjmy z intervalu 5 až 30 tisíc

zaměstnanými.

o studenty, následované

odpovědí:

Kč.

vyjádření

Jde

takto

odpovědělo 16 respondentů, což bylo 14 %. Čtvrtá možnosti odpovědi: internetové
několikrát

bankovnictví používám
příjmy,

Kč;

tj. nad 15 tisíc

do

měsíce

byla

u lidí s vysokoškolským

nejčastější
vzděláním;

až 50 let; zpravidla z obcí nad 50 tisíc obyvatel. Celkem takto

všech

respondentů.

minimálně

jednou

Poslední možná

týdně

vysokoškolsky
zaměstnaných

vzdělaných

a

zastoupení

mužů

lidí, následovaných

většina podnikatelů;

využívající internet

respondentů

ve

věkovém

odpovědělo

s vyššími

rozmezí 26

35, tj. 31 %

internetové bankovnictví používám

zvolilo 27, respektive 23 % odpovídajících. Charakteristické

větší

pro tuto skupinu je:

odpověď:

u

především

než žen;

26 až 50 let;

středoškoláky;

příjmu

podle

věk

podle statutu

nad 30 tisíc

v práci. Pokud jsem u

či

některých

konkrétní charakteristiky neuvedl, bylo to z důvodu, že byli

převaha

převaha

15 až 30 tisíc;
skupin

některé

nejednoznačné,

tj.

zastoupení všech možností bylo natolik rovnoměrné, že nebylo možné vynést konkrétní,
čísly podpořené závěry.

Názorný přehled uvedených odpovědí uvádím v grafu č. 8.

Graf č. 8- Četnost použití internetového bankovnictví(IB) respondenty

nemámúčet

8%
/
~--~--..)

Dnemámúčet

nepoužívám O nepoužívám lB
lB
24%
O zňdka

několikrát clo

zňdka

měsíce

14%

O několikrát do měsíce
minimálně jednou

31%

týdně
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OTÁZKA Č. 9 - Pokud používáte internetové bankovnictví, jak jste s ním
spokojeni

Na tuto otázku mi několik respondentů neodpovědělo a po porovnání s odpověďmi
z předchozího odstavce, tj. otázky

č.

8, jsem je

zařadil

do kategorie "nepoužívám lB".

Celkem tedy internetové bankovnictví nepoužívá 37
odpovědí

nemám

jde o 32 všech

účet

respondentů,

a nepoužívám lB z minulé otázky a v procentuálním

odpovědí.

internetového bankovnictví,

odpověď
kteří

do

kteří

na

měsíce či minimálně

"spokojen".

součet

vyjádření

S používanou aplikací internetového bankovnictví je velmi

spokojeno ll odpovídajících, což jelO%. Do této skupiny spadají

několikrát

což je

Opět,

jako u

lB používají nejčastěji. 13

předchozí

jedou

týdně.

předcházející

otázku
49

nejčastější

odpověděli,

dotazníků,

respondentů, kteří tvoří

že lB používají

tj. 43 %

varianty se jedná

uživatelé

mělo

především

uvedou
o lidi,

ll % podíl na odpovědích není

ani spokojeno, ani nespojeno s používanou aplikací. Z hlediska charakteristiky této

skupiny se jedná především o uživatele příležitostné. Nespokojeno se svou aplikací je 5,
respektive 4 % odpovídajících,
několikrát

do

kteří

se rekrutují

většinou

z řad používajících internet

měsíce.

Graf č. 9 - Spokojenost respondentů s používanou aplikací internetového
Bankovnictví

nespokojen
4%
ani spokojen, ani
nespokojen
11%

nepoužívám lB
32%

!Cl nepouifvám lB

• velmi spokojen(a)

O spokojen(a)
velmi spokojen

10%
spokojen
43%
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Oanispokojen(a), ani
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OTÁZKA č. 1O - Pokud používáte lB, je pro vás nejdůležitější (prosím určete
dvě

odpovědi

a

označte

pořadí

odpovědí

nejdůležitější,

- 1

2 druhé

nejdůležitější)

N a tuto otázku mi

odpovědělo

i

poměrně

internetové bankovnictví nepoužívají. Na první
hlavního pozitiva internetového bankovnictví mi
nejdůležitější přínos
odpovědi

jsem

dost
část

respondentů, kteří

otázky, tj. na

odpovědělo

uvedli, že

určení

vnímání

109 respondentů, na druhý

internetového bankovnictví pro respondenty již jen 98. Tyto

očistil

od

jsem dostal celkem 78

respondentů

odpovědí,

nepoužívajících internetové bankovnictví,

tj. 68 % z původní 115

respondentů.

čímž

Nadále tedy

v rámci této otázky budu pracovat se základním vzorkem 78 respondentů.

Na první

místě,

to znamená jako hlavní

důvod, proč

aplikaci internetového

bankovnictví respondenti využívají, uvedli:

: 1) okamžité zjištění stavu účtu

23

respondentů

30 %

: 2) úspora času

22

respondentů

28 %

: 3) přístup do banky kdykoliv

14

respondentů

18 %

: 4) přístup do banky odkudkoliv

12

respondentů

15 %

: 5) pohodlí

2

respondenti

3

: 6) diskrétnost

1 respondent

1 %

: 7) mohu si vše v klidu rozmyslet

4

5

Na druhém

místě,

to znamená jako druhý hlavní

respondenti

důvod, proč

%

%

dotazovaní aplikaci

internetového bankovnictví používají, uvedli:

: 1) okamžité zjištění stavu účtu

18

respondentů

23 %

: 2) úspora času

27

respondentů

35 %

: 3) přístup do banky kdykoliv

5

respondentů

6

: 4) přístup do banky odkudkoliv

19

respondentů

24 %

: 5) pohodlí

7

respondentů

9

%

: 6) diskrétnost

o

respondentů

o

%

: 7) mohu si vše v klidu rozmyslet

2

respondenti

3

%

82

%

Vše pro názornost uvádím ve výsečových grafech č. 1O a ll.

Z výše
zřídili

zmíněných odpovědí

vyplývá, že mezi hlavní

důvody, proč

si respondenti

internetové bankovnictví a proč danou aplikaci používají je úspora času, možnost

okamžitého

zjištění

stavu bankovního

účtu

a možnost manipulovat s účtem kdekoliv a

kdykoliv.

Graf č. 10- Hlavní důvod používání aplikace lB respondenty
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Graf č. ll - Druhý hlavní důvod používání aplikace lB respondenty
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OTÁZKA Č. ll- Považujete internetové bankovnictví za bezpečné

•

Na otázku
pracovat se 115

č.

ll již mi

odpověděl

celý původní základní vzorek, budu tedy nadále

odpověďmi.

Touto otázkou jsem se snažil zjistit názor všech respondentů, tj. nejen uživatelů, na
bezpečnost

internetového bankovnictví

varianta, vypovídající o
přiklání

72

převažují

respondentů,

obecně.

Mezi získanými

dostatečné bezpečnosti

odpověďmi převažuje

internetového bankovnictví, které se

což je 64 % z celkového vzorku. Mezi

těmito odpověďmi

uživatelé internetového bankovnictví nad neuživateli. Za velmi

považuje internetové bankovnictví 6, respektive 5 %

respondentů.

Jako

bezpečný

třetí

variantu

jsem nabídl možnost označit internetové bankovnictví z hlediska bezpečnosti za nejisté.
K tomu se nakonec
neldivatelů

přiklonilo

nad uživateli

je rizikové - 5

28 a v relativním

některé

respondentů

vyjádření

24% respondentů s převahou

z aplikací. V odpovědích., že internetové bankpvnictví

a 4 % a velmi rizikové - 4

zastoupení neuživatelé této služby.

84

odpovědi

a 3 % mají

výhradně

Graf č. 12- Názor respondentů na bezpečnost internetového bankovnictví
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OTÁZKA Č. 12- V blízké době se chystáte .. .
Závěrečnou

otázkou jsem se

době změnit svůj peněžní

Drtivá většina, tj. 92

ústav,

zřídit

respondentů,

k jedné výše zmíněné akci.

chtěl dozvědět,

zda se respondenti nechystají v blízké

si internetové bankovnictví nebo si založit

což je 80% ze 115ti

Změnit

členného

vzorku se chystá ani

banku či založit si účet se chystá 1O respondentů,

což jest 9 %. Z této skupiny si zamýšlí pouze jeden respondent založit nový účet.
si internetové bankovnictví pak v dohledné
účastníků

účet.

době

zamýšlí 13

respondentů,

tj . ll %všech

mého dotazníkového šetření.

Graf č. 13 - Zamýšlené akce respondentů do budoucna

zňditsi lB
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ani jedna
možnost
80%

85

Zřídit
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7.

Závěry

a doporučení

7.1. Zhodnocení internetového bankovnictví
Význam internetového bankovnictví
klientům,

internetového bankovnictví
tedy

uváděna

se

obecně.

přináší

ve výhodách, které

hodnocení

kladů

a

záporů

jak

vycházím z

V hodnocení konkrétních výhod a nevýhod jsou

jen obecná hodnocení která jsou

různou měrou.
časem

Pří

tak bankovním institucím.

spatřuji

naplňována

v konkrétních aplikacích

Hodnocení je samozřejmě limitováno dobou, ve které se provádí, jelikož

některé

výhod nevýhody mohou

měnit

v závislosti na vývoji internetového

bankovnictví.

Z

obecně uváděných

klientům

výhod, které plynou

využívajících internetové

bankovnictví lze uvést:

: časově neomezený přístup k peněžním prostředkům
: prostorově neomezený přístup k peněžním prostředkům
: automatizace zpracování dat
: úspora času
: jednoduchost, pohodlí a komfort
: omezení nutnosti práce s hotovostí
: finanční zvýhodnění
: eliminace chyb způsobených lidským faktorem
: aktuálnost informací
Časově neomezený přístup k peněžním prostředkům znamená, že provádění

transakcí, získávání informací o pohybech na

účtu

a okamžitých

zůstatcích

je schopen

klient dosáhnout kdykoli bez ohledu na pracovní dobu pobočky banky.

Prostorově

neomezený

přístup

k

peněžním prostředkům

teoreticky neexistují omezení místa, odkud klient
tím i ke svému účtu.
bankovnictví v

Předpokladem

místě,

se

přistupuje

je dán

skutečností,

že

.do bankovního systému a

je jen možnost využití daného kanálu internetového

právě člověk

nachází. To znamená mít
86

přístup

k

počítači

s internetem.

V

řadě

aplikací je však

ještě

elektronickému podpisu, který bývá uložen na

navíc

zapotřebí

přenosném

k dispozici

klíč

k

médiu, tokenu, nebo bývá

zasílán klientům prostřednictvím sms zpráv.

Automatizace rutinních prací
provádění
přenos

přináší

zrychlení a

jednotlivých i celých dávkových

zefektivnění

souborů

práce

Zároveň

plateb.

při přípravě

a

zjednodušuje

informací z banky a export těchto údajů do účetnictví.

Úspora času pro klienta souvisí se všemi výše zmiňovanými výhodami. Klient tak
neztrácí čas návštěvou pobočky, stáním ve frontě a většinu operací provádí rychleji.

Jednoduchost
přizpůsobeno

spočívá

klientovým

v tom, že ovládání internetového bankovnictví je

potřebám.

pohodlí a komfort. Klient totiž

Internetové bankovnictví

může provádět

přináší

jednotlivé operace

klientovi i
přímo

větší

ze svého

domova či kanceláře, bez ohledu na otevírací dobu banky.

Užíváním internetového bankovnictví lze omezit hotovostní operace. V tomto
případě samozřejmě

závisí na typu klienta a na tom, do jaké míry využívá

produktů

internetového bankovnictví.

Finanční zvýhodnění

internetového bankovnictví je jedním z podstatných

používání internetového bankovnictví. Toto
poplatkovou politikou bank, které
prostřednictvím kanálů přímého

zvýhodnění

je

zapříčiněno

většinou cenově zvýhodňují

operace

důvodů

zejména

prováděné

bankovnictví, tj. i internetového bankovnictví oproti

stejným operacím prováděných na pobočce.

Eliminace chyb

způsobených

bankovnictví. V tomto

případě

Odpadá tak přepisování

údajů

lidským faktorem je další výhodou internetového

dochází k minimalizaci

zásahů

lidského faktoru do dat.

na ph'kazy k úhradám, z bankovních výpisů do

účetnictví

a podobně .

Aktuálnost informací

přináší

klientovi možnost mít neustále přehled o stavu svých

financí.
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1 určité

Naproti uvedeným výhodám však existují

nevýhody internetového

bankovnictví. Jedná se zejména o:

: bezpečnost
: vyšší počáteční náklady
: vyšší nároky na vzdělání klienta
: ztráta kontaktu s bankou

Bezpečnost je jednou
přestože

64 %

z hlavních nevýhod vnímaných klienty. A to si stále myslím,

respondentů

internetového bankovnictví spokojeno.
částky

na její

průběžné

šetření

mého dotazníkového

Právě kvůli bezpečnosti

zdokonalování. Nikdy však

zabezpečení

bylo s úrovní

banky investují nemalé

zřejmě nepůjde

dosáhnout 100 %

bezpečnosti.

Vyšší

počáteční

náklady souvisejí s nutností
Někteří

technického vybavení, softwaru.

klienti však již

takovém případě je tato nevýhoda zcela, nebo

Vyšší nároky na
informačních

vzdělání

určitých počátečních

klienta jsou

zčásti

potřebné

investic do

vybavení vlastní. V

eliminována.

zapříčiněny

tím, že pracuje v

prostředí

technologií. Tyto nároky omezují potenciální klienty pouze na specifickou

skupinu.

Ztráta kontaktu s bankou může být také vnímána v
pro klienty.

Některým klientům

nemusí vyhovovat

určitém

smyslu jako nevýhoda

odosobnění

bankou v souvislosti s využíváním internetového bankovnictví.
vyžadují osobní kontakt jelikož

vztahu mezi jím a
Někteří

klienti totiž

často potřebují podrobně vysvětlit některé

Takovýto druh klientů přechází na internetové bankovnictví jen velmi

záležitosti.

obtížně.

Jedná se

zejména o starší generaci nebo o klienty s nižším vzděláním.

Zavádění

internetového bankovnictví však nepřináší výhody jenom pro klienty, ale

banky samotné. Jedná se zejména o:

: úsporu nákladů
: zatraktivnění banky pro klienty
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: dosah internetového bankovnictví
: eliminace chyb způsobených lidským faktorem
: možnosti obsluhy klienta
Úspora nákladů je velkým přínosem zavádění internetového bankovnictví pro
banky,

neboť

důvodu

bankovní instituce pak nepotřebují tolik poboček a

se banky v dnešní

době

snaží

přimět

zaměstnanců.

své klienty k užívání internetového

bankovnictví, a to zejména agresivní poplatkovou politikou. Podle
názorů přináší

internetové bankovnictví bankám úspory

banky. Konkrétní

čísla

Z tohoto

se pak liší v závislosti použité

řádově

různých propočtů

a

desítky procent nákladů

metodě výpočtu.

Pro názornost

uvádím graf č. 14, reprezentující náklady na jednu bankovní transakci, provedenou pěti
možnými distribučními kanály, které se v České republice běžně používají.

Graf č. 14- Náklady na bankovní transakci
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Zatraktivnění

Přádka,

M. Steinová, M.: Internetová ekonomika

banky vnímané klienty je další výhodou pro banky. Produkty

internetového bankovnictví se tak stávají jedním z
Zatraktivněním

se stává i fakt, že

změna bydliště

banky.
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prostředků

klient není

boje bank o klienta.
důvodem

pro

změnu

Dosah internetového bankovnictví je nesrovnatelný s dosahem klasického
bankovnictví. Dosah klasického bankovnictví je závislý na
kamenných

poboček

banky, které sebou navíc

přinášejí

počtu

a

rozmístění

náklady na jejich správu.

Bankovní instituce tak prostřednictvím internetového bankovnictví pokryje i místa, kde
není rentabilní postavit pobočku.
Dochází také k eliminaci chyb způsobených lidským faktorem

stejně

jako u výhod

klienta.
Zvětšování

klientů

kapacity obsluhy

je v

případě

internetového bankovnictví

bezproblémové a méně nákladné, než u klasického bankovnictví. U toho je pro zvýšení
obslužnosti nutné

buď

zajistit více

zaměstnanců

na

přepážkách,

nebo

rozšířit

pracovní

dobu či postavit novou pobočku.

Internetové bankovnictví však přináší i některé nevýhody. Jde zejména o:

: vysoké počáteční náklady
: nároky na vzdělání zaměstnanců
: bezpečnost

Vysoké

počáteční

náklady jsou velkou nevýhodou pro banky. Tyto náklady musí

bankovní instituce vynaložit k vybudování systému internetového bankovnictví. Mezi
počáteční

náklady zejména

částky

vynaložené na koupi

softwaru. Dále musí obnovovat zastarávající
oboru, aby byla zaručena

bezpečnost

zařízení

potřebného

hardwaru a

a sledovat poslední trendy v tomto

celého systému.

Internetové bankovnictví klade vyšší nároky na vzdělání zaměstnanců. Banka musí
zajistit softwarové specialisty na
bankovnictvím.

Zároveň

musí

zajištění

zabezpečit

provozu aplikací, spojených s internetovým
zaškolení

zaměstnanců

budou mít na starost informování klientů o této službě.

90

na

pobočkách, kteří

v

7.2. Zhodnocení internetového bankovnictví v CR
Domnívám se, že význam internetového bankovnictví v České republice bude
neustále
většina

narůstat.

Byla již více

méně dokončena

bank nyní spadá do vlastnictví

západních

trendů

snaží rychle

V bankovním sektoru je

zahraničních společností.

zavádět

obzvláště

privatizace bankovního sektoru a
Ty se u nás po vzoru

nové služby a zefektivnit tak svou
důraz

kladen

na neustálou redukci

činnost.

nákladů,

což

jenom povede k dalšímu rozvoji kanálů přímého bankovnictví.

Dalším impulsem k rozvoji internetového bankovnictví, podle mého úsudku, bude
pokračují

internetizace české populace, tj. zvyšující se počet uživatelů internetu.

Jako

méně nápadně, rozhodně

však ne

impulsy rozvoje internetového bankovnictví:
růst vzdělanosti české

růst

trhu. Využívají ho

lze uvést i další

životní

populace, celosvětový rozvoj

"Internetové bankovnictví je
finančm'ho

podřadné

téměř

2 miliony

úrovně českých

informačních

zřejmě nejdynamičtěji

klientů

pravděpodobné

domácností,

technologií.

se rozvíjející oblastí
a

ročně

jejich

počet

českého

roste o

desítky procent."52 Tomu by ostatně napovídaly i výsledky mého dotazníkového šetření,
kdy si v dohledné době plánuje zřídit internetové bankovnictví ll % respondentů.

Veškeré výhody a nevýhody internetového bankovnictví, které jsem v obecné
formě

zmínil v předcházející kapitole 7.1. lze aplikovat i na internetové bankovnictví

v České republice.

7.3.

Doporučení

Doporučení

zvláště

52

pro další rozvoj

bych formulovat

zvláště

pro uživatele internetového bankovnictví a

pro bankovní instituce, které tuto službu nabízení.

http://www.mesec.czlclanky/jak-bezpecne-zabezpecit-intemetove-bankovnictvi/, citováno dne 27. 3.

2006
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Uživatelé by

měli

více dbát na

především dostatečné

mysli

mínění

podle mého

bezpečí

softwarové

zabezpečení

přístupu

počítače.

virům

proti

v řadě domácností zanedbává. Uživatel by

neustálými aktualizacemi a omezením
doporučení

svého osobního

Tím mám na

a spywaru, které se

měl

chránit

svůj počítač

na "rizikové" webové stránky. Další

se vztahuje k ochraně hesla k přístupu do aplikace internetového

bankovnictví. Pokud je klientova autorizace zabezpečena pouze uživatelským jménem a
heslem,

měl

by být pozorný, jak s těmito daty nakládá. Hrozí

poznamenaných
keyblogerů,

tj.

přihlašování

údajů

programů,

zmáčkl.

či

na pracovišti

v internetové

nebezpečí

kavárně.

zapomenutí

Hrozí

nebezpečí

které jsou schopny si zapamatovat, jaké klávesy klient

Doporučení

bych

rovněž

směřoval

při

k širšímu využívání

internetového bankovnictví klienty. Je to v současnosti v ČR pro běžného uživatele
nejlevnější
časovou

forma manipulace s finančními

prostředky.

Když k tomu navíc

přičteme

úsporu a pohodlí a vysokou přehlednost, vychází internetové bankovnictví jako

nejefektivnější
Klientům, kteří

možný

způsob,

jak lze v současné

době

spravovat své portfolia.

dosud internetové bankovnictví nepoužívají bych

nebáli nových technologií.

Téměř

produkt v tzv. demo verzi.

doporučil,

aby se

všechny banky nabízejí možnost vyzkoušet si jejich

Některé

bankovní instituce nabízejí

klientům zřízení

internetového bankovnictví zdarma k jejich běžnému účtu.

Pro banky bych

měl rovněž několik doporučení. Především

jde o neustálé

investice do inovací a bezpečnosti. To je samozřejmě velmi žádoucí, ovšem musí o tom
být patřičně informování i klienti

či

potenciální klienti banky. Snažil bych se především

působit

na potenciální uživatele z hlediska

nákladů

každého jednotlivce a pohodlí vlastního domova. Velmi se mi líbí a

bych

doporučil

služeb.
o

Nemělo

bankovním institucím, aby
by jít pouze o

sloučení

zdůraznění bezpečnosti

pokračovali

bych

pokračovat

rozhodně

v rozšiřování nabídky svých

nabídek jednotlivých dceřiných

něco skutečně převratného. Doporučil

služby, úspory

společností,

ale

v cestě, na kterou se vydala

Živnostenská banka svou spoluprací s různými internetovými obchody. Tento způsob
zvýšení důvěryhodnosti podle mého názoru může hodně přispět k rozvoji internetového
obchodování v ČR. Závěrem této kapitoly bych ještě doporučil bankám, aby se více
angažovali v rozvoji Digital TV bankingu, což
v rozvoji internetového bankovnictví.

92

může

mýt za následek

opětovný

boom

Závěr

8.

předpokládat

V budoucnu lze

další rozvoj

informačních

technologií a s tím i

rozvoj internetového bankovnictví ve světě i v České republice. Pravděpodobně bude
současný nejnovější

navázáno na

produktů pojišťoven

trend, tzv. crossselling, kdy dochází k integraci

do internetového bankovnictví a stále nové a dokonalejší služby

budou prostřednictvím této služby nabízeny klientů.
V České republice není příliš jasná budoucnost Ministerstva informatiky ČR, které
by

mělo

zavádění

nejvíce podporovat rozvoj nových technologií, jejich

usnadňování

tak každodenních starostí

běžných

do praxe a

obyvatel. Právní rámec pro fungování

internetového bankovnictví v ČR existuje a v současnosti dostatečně zabezpečuje
postavení této služby na trhu, jak z hlediska vymahatelnosti práva, tak z hlediska
bezpečnosti klientů.

Z historického hlediska nemá ČR takovou tradici v implementaci nových
technologií v bankovním sektoru, jako jiné
počátečním úspěchu

eBanky rychle

země. Přesto

rozšířila

se na

českém

trhu po vzoru a

nabídka internetového bankovnictví a

kvalita vzájemně si konkurujících aplikací neustále roste.
Čeští občané si během šestnácti let svobody rychle přivykli na využívání výpočetní

techniky a oblast správy

finančních prostředků

není výjimkou.

Počet klientů

bank

neustále roste a co je hlavní, lidé žádají stále nové služby. Jen jen správné, že
s rozvojem techniky rozvíjíme i své znalosti.

Přínosem

mé práce je pro toho, kdo

věnuje čas

jejímu přečtením,

rozšíření obzorů

a širšího rámce vnímání internetového bankovnictví, tedy produktu, který dnes
užívá

stejně samozřejmě,

jako

např.

telefonní aparát.

Chtěl

jsem

čtenáře

a

při

řada

lidí

samotné

práci i sebe obeznámit s vývojem internetového bankovnictví, jeho legislativním
rámcem a otázkou
na

českém

bezpečnosti.

Zmapoval jsem aktuální nabídku jednotlivých aplikací

bankovním trhu a v dotazníkovém

šetření

jsem zjistil, jací jsou uživatelé

internetového bankovnictví v ČR, proč tento produkt používají a jak jsou s ním
spokojeni.

Samozřejmě

si

uvědomuji,

že

většina zjištěných skutečností
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má jen

časově

omezenou platnost, neboť tato oblast se vyvíjí vysokým tempem. Snad jsem tedy dosáhl
vytyčených cílů

a má práce bude v tomto ohledu úspěšná.
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Zahájení
Adresa
činností
Matefská společnost
Václavské náměst/
Bank fUr Arbeit und Wirtschaft,
40, Praha 1
1.2.1991 AG
Evropská 423117B,
Citibank Overseas lnvestment
Praha 6
24.6.1991 Corporation
Olbrachtova 1929162,
Praha4
1.1.1992 Erste Bank, Ltd.
Na Příkopě B54/14,
Praha 1
21.12.1964 KBCBankNV
Na Příkopě 19, Praha
1
1.1.1991 Česká poji§ťovna, a.s.
Vyskočilova 142211a,
GE Capitallnternational
Praha 4
22.6.1998 Holdings Corporation
Náměstf Republiky
3a/2090, Praha 1
1.1.1996 HVB Group
Nádražní 25, Praha 5
Na Příkopě 331969,
Praha 1
Roztvlská 1, Praha
Olbrachtova 2006/9,
Praha4
Her§pická 5, Brno
Klášterská 126111,
Jindřichův Hradec,
37701
Na Příkopě B5B/20,
Praha 1

Převážná

Telefonní

majetková

informačnl

účast

Webové stránkv

zahraničnl

www.bawaa.cz

zahraniční

www.citibank.cz

zahraniční

www.csas.cz

zahraničnl

www.csob.cz

česká

www.ebank.cz

zahraničnf

www.aemonev.cz

zahraniční

www.hvb.cz

1.9.1993 ING Groep N. V.

zahraničnf

www.ina.cz/cz

5.3.1992 Société Génerala, Ltd.

zahraničnf

www.kb.cz

zahraničnf

www.oostovnisooritelna. cz

1.7.1993 RZB Austria

zahraničnf

www.rb.cz

1.1.1997 Volksbank lnternational AG

zahraničnf

www. vo/ksbank.cz

Waldviertler Sparkasse von
1.5.1994 1B42 Waidhofen a.d. Thaya

zahraničnf

htto://www. wsok.cz

1.3.1992 UniCredito ltaliano S.p.A.

zahraniční

www.zivnobanka.cz

ČSOB, a.s.
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-

linka
224406
111
B44 BBB
B44
BOO 207
207
BOO 110
BOB
BOO 124
100
B44 B44
844
BOO 100
012
BOO 159
159
BOO 111
055
BOO 210
210
BOO 900
900
543 525
373

Informační

email

info@bawaa. cz
info@citibank.cz
csas@.csas. cz
info@csob. cz

I

info@ebanka.cz

I

klient@.ina.cz
moiebanka@kb.cz

info@rb.cz
mai/@.volksbank.cz

384 344
111 info@.wspk.cz
BOO 122
-!12 info@.zivnobanka.cz

Příloha č.
Přehled

2

oficiálních softwarových požadavků jednotlivých aplikací
internetového bankovnictví
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Jméno banky

Název internetové
aplikace

Oficiální softwarové požadavky

BAWAG bank CZ,
a. s.

BAWAG direct

MS IE 5.5, MS Java nebo SUN Java

Citibank, a. s.

Citibank Online

Operační systém Microsoft Windows, Microsoft
Internet Explorer 4.0 a vyšší nebo Norton
Netscape 4.0 a vyšší

Česká spořitelna,

SERVIS 24
Internetbanking

OS MS Windows, MS Internet Explorer 5.0 a
vyšší

ČSOB Internet

OS MS Windows, MS IE 5.5 a vyšší, Mozilla
1.7.5., Mozilla Firefox 1.0., Netscape 7.2.,
Opera 8.0.

a. s.
ČSOB, a.s.

banking 24

OS MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 nebo
eBanka, a.s.

Internetové
bankovnictví

XP, MS IE 5.0 a vyšší nebo NN 6.1 se zapnutou

podporoujavy a ActiveX.
GE Money Bank,
a. s

Internet Banka,
Internet Banka
GEnius

OS Windows - 95, 98, 2000, NT 4.0, MS IE 5 a
vyšší, MS Java Virtual Machine verze 2752
nebo SUN Java 2 Runtime Environment 1.3.

HVB Bank, a.s.

Online Banking

OS MS Windows, MS IE 4.0 a vyšší nebo NN
4.07-4.75

ING Bank N.V.

Internetové
bankovnictví

MS IE 5.5 SP2 a novější, Mozzila Firefox verze
0.7 a novější, NN 6.01 a novější

Komerční

Moje banka, Expresní
banka, a.s linka Plus
OS MS Windows, MS IE 5.x a vyšší, MS Java

Poštovní spořitelna, Max Internetbanking
a.s.
PS
Raiffeisenbank, a.s.

Internetové
bankovnictví

podpora standard HTML 4.0, podpora Javy (pro
aktivní operace)

Volksbank CZ, a.s.

Internetbanking

OS MS Windows, MS IE 5.5 nebo NN 6.0 a
vyšší, nainstalovaný plugin Volksbanky

Waldviertler
Sparrkasse von
1842

WSPK
Internetbanking

OS MS Windows 98/2000 CZ, NT verze 4.0 CZ
a vyšší, MS IE 5. O a vyšší
OS MS Windows, MS IE 5 a vyšší, MS Java
verze 2752 nebo SUN Java 1.3 , popřípadě
alternativní prohlížeč s podporou standardu
HTML4.0

Živnostenská banka,
NetBanka
a. s.

Zdroj: webové stránky jednotlivých bank
101

Příloha č.

Podrobné hodnocení poroty v

soutěži

102

3

Internetová banka roku 2005

Banka

Celkové
hodnocení

Přihlášení

Příkaz

do
aplikace

úhradě

k

Grafika
Výpis z
a
Dispozice
účtu a
Menu,
vizuální
s
účtem,
základnl přehled
dojem
ovládání transakcí funkce

česká
spořitelna

1,57

1,41

1,59

1,41

1,59

1,68

1,73

1,6

1,55

1,64

1,55

1,59

1,68

1,59

1,79

2

1,55

1,45

1,86

2,09

1,77

(profit, názory)
Živnostenská
banka

1,79

1,77

1,68

1,41

1,91

2,14

1,82

(profit, názory)
eBanka

1,83

1,82

2,18

1,82

1,55

1,73

1,91

(profit, názory)
GEMoney
Bank- vítěz
hlasování

1,84

1,86

1,91

1,86

2

1,36

2,05

1,85

1,68

1,91

1,77

2,05

1,73

1,95

1,86

1,5

1,86

1,77

1,77

2,55

1,73

1,87

1,36

2,32

1,77

2

1,73

2,05

2,05

1,59

2,59

1,91

2,27

1,95

2

2,29

2,27

2,68

1,91

2,23

2,5

2,14

2,31

2,27

2,64

2,14

2,41

2

2,41

2,65

2

2,23

2,55

3

3,59

2,55

(profit, názory)
Komerční

banka
(profil, názory)
Volksbank
(profit, názory)
Raiffeisenbank

čtenářů

{profil, názory)
Bawagbank
(profit, názory)
ČSOB

(prof/I, názory)
Poštovní
spořitelna

(profit názory)
HVB Bank
I (profit, názory)

Citibank
(profit, názory)
Waldviertler
Sparkasse von
1842

I(profit

názory)
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Průměr za
jednotlivé
funkce

1,95

1,78

2,06

1,79

2,02

2,06

1,98

Průměr za
jednotlivé
funkce 2002

2,03

2,19

2

1,62

2,01

2,17

2,18

Zdroj dat: Peníze. CZ
Vysvětlivky: tučně je označen

nejlepší výsledek dané banky, kurzívou nejlepší výsledek

v kategorii
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5

I I. Považujete lB za
a) velmi

bezpeěné

bezpečné

d) rizikové

b)

dostatečně bezpečné

c) nejisté

e) velmi rizikové

12. V blizké době se chystáte
a)

zřídit

Děkuji

si lB

b)

změnit

banku nebo založit si

Vám za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

109

účet

c) ani jedna moinost

