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SHRNUTÍ
Tento modul byl vytvořen, aby představil uživateli koncept online plateb. Jeho cílem je
seznámit uživatele s různými způsoby, jakými se provádějí elektronické platby a jakým
způsobem pomáhají při každodenních transakcích.

KLÍČOVÁ SLOVA
Online platby, elektronický platební systém, karty, elektronické obchodování, online
nakupování, kreditní karty, debetní karty, online bankovní účet

CÍLE MODULU
Činnosti / Dosažení
Pochopit rozdíl mezi online a offline platbami, proč jsou online platby potřebné a jak
fungují.
Znalosti
Běžné platební systémy

Dovednosti

Kompetence

Mít povědomí o online
platebních systémech

Akceptace
a
důvěra
v elektronický
platební
systém
a
povědomí
o způsobech a využití online
platebních metod.

Identifikovat různé metody
elektronických plateb
Být si vědom kladů a záporů
online plateb

Kreditní a debetní karty
používané pro online platby

Rozlišovat
kreditní
debetních karet

od

Používat kreditní nebo
debetní karty pro online
platby

Schopnost provést transakci
za použití kreditní nebo
debetní karty
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LEKCE 1: Běžné platební systémy

Výstup
Seznámit se s online platebním systémem, identifikovat různé způsoby e-plateb a uvědomit si
výhody a nevýhody online plateb.

Úvod do online platebního systému
Co je to online platební (nebo elektronický platební) systém?
Online platba je způsob, jak provádět transakce nebo platit za zboží a služby elektronickým
způsobem bez použití hotovosti nebo šeků.
Počítače a internet mohou ušetřit čas a starosti svou pohodlností a rychlostí, zvláště pokud je
pro někoho cestování náročné. Pouze za pomoci online přístupu lze:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Provádět bankovní transakce
Platit většinu účtů, jako jsou účty za vodu, elektřinu, telefon atd.
Koupit si lístky do kina, divadla a na další zábavu
Objednat si jídlo nebo potraviny
Nakupovat oblečení, věci do domácnosti, hudbu, filmy nebo téměř cokoliv
Zaplatit si sledování filmů
Posílat emailové zprávy a fotografie přátelům a rodině kdekoliv na světě
Povídat si s přáteli a rodinou kdekoliv na světě za pomocí programů jako např. Skype
Podat formuláře poskytovatelům zdravotní péče nebo některým státním úřadům
Učit se—od krátkých kurzů až po PhD

Internetový platební systém se v posledních desetiletích stále více rozšiřoval díky nedávnému
pokroku v oblasti technologií, což způsobuje rostoucí šíření internetového bankovnictví a
5

nakupování. S pokračujícím technologickým vývojem ve světě mohou uživatelé, vedle služeb
jako je čtení e-mailů a procházení webu, využívat elektronická zařízení také pro provádění
transakcí elektronického obchodu, na jakémkoli místě a v kterýkoli čas. Vzhledem k nárůstu,
zlepšování se a poskytování stále bezpečnějších online platebních transakcí, se procento
tradičních hotovostních a šekových transakcí snižuje.

Trochu historie
Vznik online plateb a elektronického obchodu obecně souvisí se začátkem internetu, který
revolucionizoval svět jako nic předtím. Bez celosvětové sítě by totiž nebyly žádné internetové
obchody ani elektronické služby. Internet začíná v roce 1969 jako vojenská síť, která měla být
ve válečných letech ve Vietnamu komunikační sítí. Hlavní bod obratu však nastal v roce 1989
s využitím tzv. „stránek“ nebo „webovek“, které usnadňují publikování informací a přístup na
internet. Společně s rozvojem internetu začaly v první polovině 90. let fungovat průkopnické
online platební služby, které však nebyly uživatelsky přívětivé a vyžadovaly odborné znalosti.
Většina online platebních systémů, které jsou v současné době k dispozici, je snadno
použitelná, přičemž platební proces je minimalizován na několik jednoduchých kroků. Jedná
se o webové stránky nebo aplikace, což znamená, že není třeba instalovat samostatný
software nebo kupovat speciální vybavení, což byl případ před několika lety. Dnes mohou být
e-platby prováděny jakýmkoliv zařízením připojeným k internetu.
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Jak funguje online platba?
Online platby jsou prováděny okamžitě, vložením některých informací do webového
prohlížeče uživatele a kliknutím myši. Je to tedy pohodlné a ušetří to spoustu času. Když něco
kupujete online, nepotřebujete skutečné peníze, ale musíte do platebního formuláře zadat
platební údaje.
Celý proces začíná, když zákazník navštíví stránku obchodníka a přidá do košíku položky
(produkty nebo služby), které si chce koupit. Poté musí uživatel vyplnit formulář platby
s určitými informacemi (např. číslo karty, dobu její platnosti, kód CVV 1, adresu). V závislosti na
způsobu platby je zákazník buď přesměrován na externí službu nebo na webové stránky
banky nebo pokračuje v platbě na webové stránce nebo v aplikaci.

Obecně platí, že elektronické platby jsou považovány za rychlou a bezpečnou alternativu
k tradičním platebním metodám, jako jsou bankovní převody, šeky atd. Akceptace
elektronických plateb přináší pro uživatele / spotřebitele i obchodníky mnoho výhod (bez
ohledu na jejich velikost).
Online platební metody
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Existuje celá řada online platebních metod a služeb, které byly vyvinuty v rámci platebního
systému po celém světě a jsou dnes používány. Mezi ně patří e-cash, kreditní karty a
elektronické převody finančních prostředků.
_________________________
1

"Card Verification Value" je 3místné číslo na kreditních a debetních kartách

Karty
Kreditní karty jsou populární metodou online platby, ale pro obchodníka mohou být drahé
kvůli transakčním poplatkům. Debetní karty jsou vynikající alternativou s podobným
zabezpečením, ale obvykle s mnohem levnějšími poplatky.

E-peněženky
Kromě plateb založených na kartách se objevily alternativní platební metody a někdy si
dokonce získaly vedoucí postavení na trhu. Elektronická peněženka je forma předplaceného
účtu, který ukládá finanční data uživatele, jako jsou informace o debetních a kreditních
kartách, aby byla transakce online snadnější.
Bankovní platby
Jedná se o systém, který nezahrnuje žádnou fyzickou kartu. Používají ho zákazníci, kteří mají
účty s možností internetového bankovnictví. Namísto zadávání údajů o kartách na stránkách
nákupu, v tomto systému umožňuje platební brána určit, ze které banky chce jednotlivec
platit. Poté je uživatel přesměrován na webovou stránku banky, kde provede autentizaci a
následně platbu schválí. S největší pravděpodobností zde bude také existovat nějaká forma
dvoufaktorové autentizace. Některé služby dovolují obchodníkům vložit svůj rámec na jejich
internetové stránky, takže spotřebitelé mohou platit, aniž by byli přesměrováni z původního
webu.
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Klady a zápory online plateb
Systémy elektronického platebního styku jsou vytvořeny tak, aby podpořily akceptaci
elektronických plateb u online transakcí. S rostoucí popularitou online nakupování se systémy
elektronických plateb staly nutností pro online spotřebitele, aby bylo nakupování a
bankovnictví pohodlnější. Přináší to mnoho výhod, jako je:

● Získání více klientů z celého světa
● Efektivnější a účinnější transakce - neboť transakce jsou prováděny během
několika sekund (jedním kliknutím), aniž by se ztrácel čas zákazníků. Přináší
rychlost a jednoduchost

● Pohodlí. Zákazníci mohou platit za zboží na webové stránce elektronického
obchodu kdykoliv a kdekoli. Stačí jen zařízení připojené k internetu

● Nižší transakční náklady a nižší technologické náklady
● Kontrola výdajů pro zákazníky, protože mohou vždy zkontrolovat svůj virtuální
účet, kde mohou najít historii transakcí

● Dnes je snadné na webové stránky přidat platby, takže i netechnická osoba je
může implementovat během několika minut a začít zpracovávat online platby

● Platební brány a poskytovatelé plateb nabízejí vysoce efektivní nástroje pro
zabezpečení a boj proti podvodům, aby transakce byly spolehlivé
..a stejně tak některé nevýhody:

● Podvody v elektronickém obchodování rostou ročně o 30 %. Pokud někdo
dodržuje bezpečnostní pravidla, takové problémy by se vyskytovat neměly
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● Nedostatek anonymity - pro většinu to vůbec není problém, ale uživatel si musí
uvědomit, že některé osobní údaje jsou uloženy v databázi platebního systému.

● Potřeba přístupu k internetu - neboť jak lze odhadnout, v případě selhání
připojení k internetu není možné transakci dokončit, dostat se na online účet
atd.
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LEKCE 2: Kreditní a debetní karty používané pro online platby

Výstup
Rozlišovat různé formy bankovních karet; kreditní a debetní karty. Používat kreditní nebo
debetní karty pro online platby

Představení kreditních a debetních karet
Kreditní karta
Kreditní karty jsou nejoblíbenějším způsobem online plateb. Použitelnost kreditních karet je
jedním z nejsilnějších faktorů, které přispívají k jejich rozsáhlému využití po celém světě.
Nicméně nepovažuje se za výhodné provádět s nimi malé platby, protože vyžadují obrovské
poplatky. Nejdůležitější výhodou kreditních karet je jejich snadné používání, které poskytují
při provádění online transakcí z kterékoli části světa a během chvilky. Kromě toho jsou
snadno dostupné, aniž by bylo nutné mít k dispozici další hardware nebo software, aby
fungovaly. Autentizace držitele karty je jednoduše poskytována pomocí čísla kreditní karty,
jména a doby platnosti. Za účelem zabezpečení osobních informací uživatelů byly vytvořeny
doplňkové systémy, jako například Verified by Visa a MasterCard SecureCode. Tento platební
režim navíc nabízí uživatelům možnost vytvoření hesla, které používají pro online nakupování
prostřednictvím kreditních karet.
Debetní karta
Debetní karty si den ode dne získávají popularitu a staly se nejoblíbenějším bezhotovostním
platebním způsobem po celém světě. Ve srovnání s kreditními kartami jsou platby prováděné
prostřednictvím debetních karet odebírány z osobního bankovního účtu spotřebitele a nikoli
z jakéhokoli zprostředkujícího účtu, takže zákazníci, kteří chtějí utrácet online v rámci svých
finančních limitů, raději platí svými debetními kartami. Kromě toho mají vyšší úroveň
zabezpečení než kreditní karty z důvodu požadavku rozšířené identifikace požadované
bankami.

Mobilní peněženka a čipová karta
Mobilní peněženky
Pomocí mobilních peněženek mohou uživatelé instalovat do svých chytrých telefonů aplikaci,
kterou mohou využít pro online i offline nákupy. Předpokládá se, že mobilní peněženky
budou v budoucnu poskytovat zákazníkům větší pohodlí při provádění transakcí s pomocí
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technologií, které propojují chytré telefony a fyzický svět prostřednictvím zvukových vln,
řešení založených na cloudu, QR kódů atd.
PayPal
PayPal je globální elektronický obchod, který umožňuje online platby a převody peněz
prostřednictvím internetu. Online peněžní převody slouží jako elektronické alternativy
k placení tradičními papírovými metodami, jako jsou peníze, šeky a peněžní poukázky. PayPal
je příjemce, provádějící zpracování plateb pro online prodejce, aukční weby a další komerční
uživatele, za které účtuje poplatek. Může také účtovat poplatek za příjem peněz, úměrný
obdržené částce. Poplatky závisí na použité měně, použité platební možnosti, zemi
odesílatele, zemi příjemce, odeslané částce a typu účtu příjemce.
Čipová karta
Jedná se o plastovou kartu s mikroprocesorem, který má v sobě uložené osobní údaje
zákazníka a mohou na ni být vloženy finanční prostředky, aby bylo možné provádět online
transakce a okamžité placení účtů. Peníze, které jsou vloženy na čipové kartě, se snižují podle
použití ze strany zákazníka a musí být znovu doloženy z jeho bankovního účtu.
Obecné kroky k uskutečnění online platby:

1. Kupující si vybere výrobek nebo službu, kterou si chce zakoupit, za použití svého
mobilního telefonu, tabletu nebo počítače
2. Podá žádost o platbu zadáním obvyklých informací o platební kartě požadovaných pro
online platbu, jako je jméno držitele, číslo karty, datum ukončení platnosti a třímístný
bezpečnostní kód (CVV).
3. Poskytovatel služby přesměruje data prostřednictvím zabezpečeného spojení do
banky kupujícího nebo do společnosti poskytující kreditní karty
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4. Banka kupujícího transakci schválí nebo odmítne na základě dostupných peněžních
prostředků nebo úvěru kupujícího. Pokud je transakce schválena, je směrována zpět
poskytovateli plateb ke zpracování
5. Poskytovatel plateb transakci uloží a odešle potvrzení prodejci i kupujícímu (e-mail a /
nebo sms)
6. Zboží nebo služby jsou zasílány kupujícímu a banka kupujícího zasílá peněžní
prostředky prodávajícímu
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CVIČENÍ

Případová studie 1: Online platba za elektřinu
Proveďte online platbu elektřiny prostřednictvím elektronického bankovnictví
Předpokládejme, že obdržíte následující účet za elektřinu. Popište kroky, abyste ho mohli
zaplatit prostřednictvím online bankovního účtu.
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Případová studie 2: Nákup potravin online a zaplacení kartou
Předpokládejme, že potřebujete koupit nějaké potraviny pomocí související služby online a
zaplatit kartou. Popište kroky potřebné k nakupování.
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ŘEŠENÍ CVIČENÍ

Řešení případové studie 1: Online platba za elektřinu prostřednictvím elektronického
bankovnictví
1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte bankovní webovou URL adresu svého
bankovnictví (např. web.bankofkarditsa.gr)

2. Přihlaste se správným uživatelským jménem a heslem pro vstup do vašeho online
účtu
3. Toto je okno vašeho online účtu. Zkontrolujte zůstatek na účtu a klikněte na „platby“

4. V příslušném vyhledávacím poli vyhledejte firmu poskytovatele elektřiny a zadejte
platební formulář
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5. Na účtu elektřiny najděte „číslo elektronického platebního kódu“. Obvykle je napsán
v blízkosti splatné částky.

6. Vyplňte formulář se správným elektronickým platebním číslem, vaším jménem (pokud se
na faktuře shoduje s uživatelem elektřiny), správnou částkou a pokračujte k úhradě.
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7. Dále, v závislosti na vašem internetovém bankovnictví, můžete vidět další relevantní
okno, které vás požádá o vložení čísla PIN kódu, který jste obdrželi pomocí SMS. Platba se
provede pouze tehdy, když v okně webového bankovnictví uvidíte zprávu „Platba byla
úspěšná!“
8. Odhlaste se ze svého bankovního účtu.
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Řešení případové studie 2: Nákup potravin online a zaplacení kartou
1. Navštivte online obchod s potravinami (např. e-fresh.gr, ale existuje mnoho dalších),
zaregistrujte se, udělejte objednávku a přesuňte se do okna „platba“

2. Vyplňte potřebné formuláře, co se týče příjemce a detailů doručení a u „platební
metody“ vyberte „platba kartou“
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3. Poté budete přesměrováni na zabezpečené spojení se službami banky nebo společnosti
poskytující kreditní karty. Zde pečlivě zadáte potřebné údaje o kartě, které najdete pouze na
vaší kartě (jméno držitele karty, typ karty, číslo karty, datum platnosti, číslo CVV)

4. Platba je dokončena až poté, co kliknete na tlačítko „pokračovat“.
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