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ABSTRAKT  

 

VALDNER, Martin: Možnosti platby za tovar a služby v prostredí internetu 

[Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu. 

Katedra informačných systémov. – Vedúci: Ing. Vincent Karovič, PhD. Bratislava: FM 

UK, 2009. 86 s. 

 

Elektronický obchod zaznamenáva výrazný vzostup a je predpoklad jeho ďalšieho rastu. 

Je v záujme internetových obchodníkov, aby si získali a udrţali zákazníkov aj 

prostredníctvom zavádzania najmodernejších technológií do procesu vybavovania 

objednávok, vrátane prepojenia elektronických obchodov so systémami internetového 

bankovníctva bánk resp. so zavedením moţnosti platiť za nakúpený tovar alebo sluţby 

platobnou kartou. Práca analyzuje moţnosti, ktoré majú internetoví obchodníci 

pri prijímaní platieb od svojich zákazníkov v prostredí internetu s ohľadom 

na bezpečnosť, funkcionalitu ale aj finančnú náročnosť prevádzky týchto systémov 

v elektronickom obchode. Práca predkladá obchodníkom na základe analýz odporúčania 

pre implementáciu konkrétnych riešení platobných systémov do svojich elektronických 

obchodov. 

 

Kľúčové slová: elektronický obchod, elektronické platobné systémy, internet banking, 

platobné karty. 

 

  



 
 

ABSTRACT  

 

VALDNER, Martin: Payment possibilities for goods and services in the internet 

environment [Diploma work] – Comenius University in Bratislava. Faculty of 

management. Department of Information Systems. – Advisor: Ing. Vincent Karovič, 

PhD. Bratislava: FM UK, 2009. 86 p. 

 

Electronic commerce records significant increase and it is expected to further grow. It is 

in the interest of internet merchants to acquire and retain customers through the 

introduction of the newest technology to process orders, including the interconnection 

of electronic commerce systems with online banking systems, altogether with the 

possibility to pay for purchased goods or services by credit card. This work analyses the 

possibilities that internet merchants have to receive payments from their customers in 

the internet environment with regards to security, functionality and also the financial 

requirements of operating these systems in electronic commerce. This work, based on 

previous analysis, presents to traders the recommendations for implementing solutions 

of payment systems into their electronic commerce systems. 

 

Keywords: electronic commerce, electronic payment systems, internet banking, 

payment cards. 

 

  



 
 

PREDHOVOR  

 

Predkladaná diplomová práca sa zameriava na moţnosti platby za tovar a sluţby 

v prostredí internetu, ktoré môţu vyuţiť internetoví obchodníci na Slovensku a ich 

zákazníci. Elektronický obchod sa stáva beţnou súčasťou ţivota zákazníkov. Dokázať si 

získať a udrţať zákazníkov vďaka jednoduchému a pohodlnému nákupu od výberu 

tovaru, cez jeho nákup a zaplatenie aţ po bezproblémové doručenie je v súčasnom 

konkurenčnom boji veľkou výhodou. Predpokladom pre dosiahnutie úspechu na trhu je 

práve zabezpečenie čo najpohodlnejšieho uskutočnenia transakcie tak, aby zákazník 

mohol celý nákup realizovať bez toho, aby musel vstať od svojho počítača resp. opustiť 

svoju kanceláriu. 

Hlavným cieľom práce je analýza moţností, ktoré majú internetoví obchodníci 

pri prijímaní platieb za poskytnuté tovary a sluţby. Čiastkovým cieľom je analyzovať 

a zhodnotiť výhody ako aj nevýhody systémov online platieb poskytovaných 

slovenskými komerčnými bankami internetovým obchodníkom. Ďalším čiastkovým 

cieľom práce je analyzovať platobné systémy, prostredníctvom ktorých môţu 

obchodníci prijímať platobné karty v prostredí internetu. Ostatným čiastkovým cieľom 

je podať internetovým obchodníkom odporúčania vyplývajúce z analýzy na výber 

vhodnej kombinácie platobných systémov pre zvýšenie pohodlia nakupovania 

pre zákazníkov pri vynaloţení čo najniţších nákladov potrebných na technickú 

realizáciu ako aj následnú prevádzku týchto systémov. 

Práca v prvej časti uvádza základné teoretické východiská problematiky 

obchodovania a rozoberá problematiku elektronického obchodu. V druhej časti práca 

analyzuje moţnosti online platieb poskytované slovenskými bankami a v tretej časti 

moţnosti prijímania platobných kariet na internete. V ďalšej časti práce sú zhrnuté 

odporúčania pre internetových obchodníkov pri výbere platobného systému ktorý, budú 

vyuţívať vo svojom elektronickom obchode. 
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ÚVOD  

 

Elektronický obchod zaznamenáva zvyšujúci sa záujem spotrebiteľov o tento 

spôsob predaja. Priemerný medziročný rast obratu v elektronických obchodoch 

zdruţených Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC) o viac ako 40 % 

dokumentuje pozitívny vývoj v tomto segmente, a to aj napriek zhoršenej situácii 

na finančnom trhu v závere minulého roka.
1
 

S elektronickým obchodom úzko súvisí aj rozhodnutie o spôsobe distribúcie 

tovaru ako aj rozhodnutie o spôsobe úhrady za zakúpený produkt či poskytnuté sluţby. 

Aj v súvislosti so zavedením eura sa čoraz častejšie spomína úhrada prostredníctvom 

platobných kariet, a nie je tomu tak iba v kamenných obchodoch. V prostredí internetu 

majú zákazníci moţnosť platiť prostredníctvom platobných kariet, ale napríklad aj 

priamym prevodom finančných prostriedkov na účet internetového obchodníka 

prostredníctvom internet bankingu banky, v ktorej majú vedený svoj beţný účet. 

Základným predpokladom úspešného podnikania je byť lepší ako konkurencia. 

Preto sa firmy musia neustále snaţiť o čo najlepšie fungovanie všetkých svojich 

systémov. Dôleţité je poznanie, ţe firmy, ktoré zlyhali v konkurenčnom boji, vďačia 

často krát za svoj neúspech svojmu riadeniu. Firma, ktorá nedokáţe presne definovať 

svoje cieľové trhy, identifikovať potreby zákazníkov, firma, ktorá sleduje na prvom 

mieste svoje zisky a aţ potom spokojnosť zákazníkov, nedosiahne dlhodobý úspech 

na trhu. Ako najväčšiu výhodu nakupovania v elektronických obchodoch vnímajú 

zákazníci úsporu času a pohodlie nákupu z domova. Aj preto musia firmy 

prispôsobovať svoje procesy tak, aby zákazníci mohli túto výhodu naplno vyuţívať. 

Predkladaná diplomová práca s názvom Moţnosti platby za tovar a sluţby 

v prostredí internetu sa zaoberá problematikou elektronických platieb. Cieľom 

predkladanej práce je aplikáciou teoretických poznatkov a uplatnením vlastného 

tvorivého prístupu analyzovať moţnosti, ktoré majú internetoví obchodníci pri prijímaní 

platieb od svojich zákazníkov v elektronických obchodoch. 

Téma práce je v súčasnom období aktuálnou ekonomickou problematikou 

v Slovenskej republike predovšetkým s rastom penetrácie internetu na Slovensku, 

                                                           
1 Marketér.sk: Záujem o nákupy cez internet narastá. [online] 16.2.2009. [citované 19.2.2009] Dostupné 

na <http://marketer.hnonline.sk/c1-34419920-zaujem-o-nakupy-cez-internet-narasta> 
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postupujúcou globalizáciou a vstupom zahraničných firiem do sektora elektronického 

obchodu.
2
 

 V súlade s vymedzeným základným cieľom predkladanej diplomovej práce sú 

formulované nasledujúce čiastkové ciele a problémy, ktorých riešenie sa objavuje 

v jednotlivých kapitolách tejto práce. 

Prvým čiastkovým cieľom je spracovanie súhrnného prehľadu teoretických 

poznatkov o obchodovaní s hlbším zameraním sa na elektronické obchodovanie. 

Druhým čiastkovým cieľom práce je analýza moţností, ktoré majú internetoví 

obchodníci pri prijímaní platieb za poskytnuté tovary a sluţby od klientov komerčných 

bánk na Slovensku prostredníctvom platobných systémov vyuţívajúcich prepojenie 

s internet bankingom týchto bánk. 

Tretím čiastkovým cieľom je analýza platobných systémov, ktoré umoţňujú 

obchodníkom prijímať platobné karty v ich elektronických obchodoch. 

Štvrtým čiastkovým cieľom je na základe analýz poskytnúť obchodníkom 

odporúčania pre výber platobných systémov a spôsobov platby, ktoré by mali 

akceptovať pre maximálne zvýšenie pohodlia ich zákazníkov pri nákupe 

v elektronickom obchode. 

Práca so sekundárnymi údajmi je vyuţitá pri spracovaní analýzy súčasného 

stavu riešenia problematiky. Ide predovšetkým o štúdium odbornej domácej 

a zahraničnej literatúry (učebnice, učebné texty, vedecko-výskumné správy, 

monografie, články v odborných časopisoch, zborníkoch, správy štátnych orgánov 

a inštitúcií, informácie z internetu, odborných konferencií a podobne) a o porovnávací 

pohľad na názory viacerých autorov, teoretických škôl a koncepcií z oblasti platobného 

styku. 

 

  

                                                           
2 SME online: Penetrácia internetu na Slovensku vzrástla vlani na 51,2 percenta. [online] 5.3.2009. [citované 

10.3.2009] Dostupné na <http://pocitace.sme.sk/c/4336560/penetracia-internetu-na-slovensku-vzrastla-vlani-na-512-

percenta.html> 
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1. OBCHOD 

 

Obchod má dlhú históriu vývoja. Prvopočiatky obchodu siahajú aţ 

do najstarších dôb, kedy išlo o tzv. výmenný obchod v tej najprimitívnejšej forme. Od 

tej doby ubehlo veľa rokov a obchod sa zdokonalil po všetkých stránkach. Dnes sa 

veľkej priazni teší najmä kamenný obchod zaloţený na tradícií a zvykoch, ktoré sa len 

ťaţko opúšťajú. 

Technické vymoţenosti kaţdej doby však predurčujú vývoj a tým aj vývoj 

obchodu. Obchod sa neustále zdokonaľuje a svojim vývojom predurčuje rôzne nové 

formy. Budúcnosť obchodu je moţné vidieť v čoraz väčšej miere aj na internete. 

Internet je fenomén 3. tisícročia a v súčasnosti patrí medzi jednu z najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcich spôsobov komunikácie vôbec. Elektronický obchod vyuţíva moţnosti 

výpočtovej techniky a moderných komunikačných médií pre účel vybavovania všetkých 

obchodných transakcií prostredníctvom internetu priamo z kancelárie (bez nutnosti 

fyzickej prítomnosti zúčastnených v procese transakcie). 

O elektronický obchod je preto vzrastajúci záujem, čo spôsobuje mierny pokles 

záujmu o kamenný obchod. Pre čoraz väčší počet zákazníkov sa stal internet súčasťou 

kaţdodenného ţivota. Vďaka internetu sa zákazníkom ponúka veľmi efektívny spôsob 

nakupovania, a to kombinácia nakupovania cez internet s nakupovaním v kamenných 

obchodoch. Na slovenskom internete sa objavuje čoraz viac nových elektronických 

obchodov a virtuálnych obchodných domov. Ich sortiment je rôznorodý, ovplyvnený 

dopytom spotrebiteľskej a obchodnej sféry.
3
 Najväčší podiel na tovaroch, ktoré sú 

predmetom elektronického obchodovania, majú tzv. nehmotné produkty a sluţby alebo 

tovary. Medzi typické produkty patria knihy, hudobné či filmové nosiče, softvér, 

elektronika a domáce spotrebiče. Rozsah sluţieb je tieţ veľmi pestrý. Patria sem sluţby 

finančných inštitúcií, ako sú banky a poisťovne, sluţby cestovných, ale aj realitných 

kancelárií, právne sluţby, ďalej sluţby systémov na rezerváciu a predaj lístkov 

na dopravu alebo kultúru a iné. 

Momentálna situácia v elektronickom obchodovaní ale zatiaľ úplné vymiznutie 

kamenných obchodov nenaznačuje. Na Slovensku je ešte stále relatívne nízky počet 

                                                           
3 SME online: Popularita online nákupov narastá, cezhraničnému obchodu bránia prekáţky. [online] 5.3.2009. 

[citované 10.3.2009] Dostupné na <http://pocitace.sme.sk/c/4335980/popularita-online-nakupov-narasta-

cezhranicnemu-obchodu-brania-prekazky.html> 
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domácností pripojených na internet. S postupom času však môţeme predpokladať 

odstránenie aj tejto bariéry. 

 

1.1. Obchodné vzťahy na internete 

 

Obchodné vzťahy sa beţne rozdeľujú na transakcie medzi firmami t.j. business 

to business (B2B) alebo medzi firmami a konečnými zákazníkmi t.j. business to 

consumer (B2C). Vedľa týchto najznámejších existujú i modely vyjadrujúce vzťahy 

k zamestnancom ako business to employee (B2E), vzťahy ku predajcom business to 

reseller (B2R) a samozrejme v poslednej dobe sa rýchlo rozvíjajúci vzťah k verejnému 

sektoru business to government (B2G), často nazývaný aj e-government. 

Nesmieme zabudnúť ani na vzťahy konečných zákazníkov k firmám consumer 

to business (C2B) a vzťahy medzi konečnými spotrebiteľmi consumer to consumer 

(C2C).
4
 

 

Business to business (B2B)  

Tento druh elektronického obchodu na jednej strane označuje akékoľvek dátové 

transakcie či vzťahy medzi obchodnými partnermi - firmami, výrobcami či 

obchodníkmi. Jeho podstatu tvorí zväčša výmena informácií v príslušnej forme. 

Na druhej strane ho tvorí on-line obchodovanie (podobne ako u B2C) s tým rozdielom, 

ţe koncového zákazníka reprezentuje firma. On-line obchod v rámci reťazca môţe 

prerásť aţ do elektronického trhoviska, kde sa sústreďuje ponuka tovarov, informácií, 

riešení a podobne od viacerých dodávateľských firiem a dopyt viacerých 

odberateľských firiem po týchto produktoch. 

Beţným vymedzením pojmu produkt sú tovary - statky hmotného charakteru 

vyrobené na spotrebu resp. iné vyuţitie a sluţby - komerčné činnosti nehmotného 

charakteru. V prostredí internetu si uţ ale nevystačíme s týmto tradičným rozlišovaním. 

Do kategórie produkt musíme zaradiť aj informácie a riešenia. Riešenia sú jedinečné 

„recepty“ na určitý problém. Hodnota informácie, rýchlosť jej dodania, prehľadnosť a 

                                                           
4 Rodd Dierker Systems: B2B, B2C, B2E and B2G Apps. [online]. [citované 14.2.2009] Dostupné 

na <http://www.internetbusinessapplications.com/services.asp?subPage=b2x> 
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správne načasovanie má často krát cenu celých podnikov. Takţe okrem klasických 

tovarov a sluţieb sa dnes obchoduje aj s informáciami, riešeniami, či know-how. 

V praxi sa poukazuje na nákladovú aj časovú úsporu B2B e-obchodu v závislosti 

od odvetvia. Významné agentúry uvádzajú 10 - 30 % úsporu nákladov pri investíciách, 

sluţbách a nákupoch materiálu. Potenciálnym priestorom pre zniţovanie nákladov sú 

neefektívnosť a neprehľadnosť tradičných trhov. Nákupy realizované prostredníctvom 

internetu zniţujú nielen ceny obstarania, ale i časovú úsporu, ktorá sa môţe prejaviť 

aj na zníţení mzdových nákladov a optimalizácii firemných procesov. 

 

Business to consumer (B2C) 

Predstavuje pre beţného pouţívateľa internetu asi najznámejšiu oblasť 

elektronického obchodovania. Je to obchodný vzťah medzi predávajúcim na jednej 

strane a nakupujúcim konečným spotrebiteľom produktu na strane druhej. 

Sú to práve rôzne elektronické obchody, kde si môţe človek objednať rôzny 

tovar pre koncové pouţitie. Typickým príkladom je snáď najznámejší elektronický 

obchod Amazon.com, ktorý ako prvý začal s predajom kníh prostredníctvom internetu. 

B2C bola prvá časť elektronického obchodovania, ktoré sa v masovom meradle 

presadilo. Súčasná druhá vlna zameraná na B2B obchodovanie vznikla najmä ako 

reakcia na potrebu internetových firiem automatizovať nielen vzťahy so zákazníkmi, ale 

aj celý dodávateľský reťazec a sluţby spojené s ich činnosťou. B2B taktieţ 

technologicky vychádza z produktov vyvinutých pre oblasť B2C ako sú aplikačné 

servre, integračné a personifikačné sluţby, XML komunikácia a pod. 

Firmy dávno pochopili, ţe rozmáhajúci sa internet ponúka mnoţstvo 

potenciálnych koncových spotrebiteľov. To, čo bolo potrebné dotiahnuť z hľadiska 

komerčného úspechu a zatiaľ sa úspešne darí, bola moţnosť za objednaný tovar či 

sluţby platiť pohodlne i cez internet. Medzi zákazníka a firmu vstupuje tretia strana - 

finančná inštitúcia. Vďaka najrôznejším formám elektronického bankovníctva ako je 

home banking, internet banking, GSM banking a rozšíreniu platobných kariet je to 

moţné aj na Slovensku, i keď ešte v obmedzenej miere. 
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Business to Employee (B2E)  

B2E je elektronická komunikácia medzi podnikom a zamestnancami. Zahŕňa 

súhrn sluţieb zaloţených na elektronickej komunikácii vo vnútri podniku a jej cieľom je 

zvýšiť informovanosť, motiváciu, znalosti a produktivitu práce zamestnancov. V praxi 

je B2E silnou pákou transformácie celého podniku, v rámci ktorého sa všetky procesy 

budú realizovať elektronicky. To je moţné, ak bude čo najviac zamestnancov 

zapojených do siete a ak budú vybavovať podstatnú časť svojich beţných pracovných 

povinností elektronicky. 

 

Bussiness to Government (B2G) 

Predstavuje obdobu komunikácie B2B, avšak pre oblasť firiem a vládnych 

inštitúcií a agentúr. Táto komunikácia môţe byť jednak pasívna vo forme poskytovania 

informácií vyuţitím technológií internetu (napríklad daňových sadzieb, sumárnych 

štatistických informácií ako rast HDP a pod.), ako aj aktívna (moţnosť podávania 

daňových priznaní v elektronickej forme a pod.). Iným názvom pre komunikáciu B2G je 

v súčasnosti často v médiách skloňovaný pojem e-government.
5
 

 

Consumer to Business (C2B)  

Základom komunikácie C2B je iniciatíva vychádzajúca od konečného 

spotrebiteľa. Zákazník si zadá podmienky nákupu, napr. ponúkne cenu, za ktorú je 

ochotný produkt kúpiť a je na rozhodnutí organizácie, či sa takúto ponuku rozhodne 

akceptovať. Takúto formu predaja je moţné vidieť napr. pri nákupe leteniek alebo 

ubytovania v hoteli.
6
 

 

Consumer to Consumer (C2C)  

C2C znamená vzájomný obchodný vzťah medzi dvomi spotrebiteľmi. Jedná sa 

najmä o predaj prostredníctvom inzercie alebo v súčasnosti veľmi obľúbenú formu 

predaja na základe aukcií, pri ktorých je internet prostredníkom. 

                                                           
5 Fred Manhartsberger: Síla portálů: Vyuţití enterprise portálů. [online]. [citované 14.2.2009] Dostupné 

na <http://www.systemonline.cz/clanky/sila-portalu-vyuziti-enterprise-portalu.htm> 
6 DLABAY, L. - BURROW, J. L. - EGGLAND,S. A. – BURROW, J.: Intro to Business: Finance, Marketing, 

Operations, Management. 6th edition. Thomson South-Western, 2005, str. 278. ISBN 978-0-538-44063-9. 
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1.2. Príklady elektronických obchodov 

 

Pri spomenutí výrazu elektronický obchod si väčšina ľudí predstaví e-shop, čiţe 

virtuálnu predajňu. Medzi elektronické obchody však zaraďujeme aj virtuálne obchodné 

domy (e-mall), elektronické obstarávanie tovaru a sluţieb (e-procurement), elektronické 

aukcie (e-auction), poskytovanie elektronických sluţieb (e-service providing) 

a sprostredkovanie informácií (information brokerage). 

 

Virtuálna predajňa (e-shop) 

Virtuálna predajňa je najzákladnejšia forma obchodu na internete. Základnou 

myšlienkou virtuálnej predajne je presun podniku z fyzického sveta do virtuálneho sveta 

internetu. Predajca jednoducho sprístupní svoj katalóg výrobkov alebo sluţieb 

na internetovej stránke. Treba si však uvedomiť, ţe zákazník nemá moţnosť vyskúšať si 

a otestovať kvalitu výrobkov pred ich zakúpením. Preto by mali byť produkty 

predávané cez internet jednoducho opísateľné. Vhodné sú nehmotné produkty, kde nie 

je potrebné sa ich dotknúť alebo vyskúšať. Dobrými príkladmi takýchto produktov sú 

letenky, zvukové nahrávky, knihy, softvér, nástroje, náhradné diely a určité potraviny. 

 

Virtuálny obchodný dom (e-mall) 

Virtuálny obchodný dom je beţným príkladom viacerých virtuálnych predajní 

sústredených na jednom mieste pod jednou značkou, z ktorého je moţné priamo 

nakupovať. Tento môţe byť prevádzkovaný na princípe rôznych modelov v závislosti 

od rozsahu sluţieb, ktoré majiteľ virtuálneho obchodného domu ponúka. Nakoľko 

marketingová stratégia je v rukách majiteľa virtuálneho obchodného domu, musí si 

prevádzkovateľ virtuálnej predajne vybrať ten správny virtuálny dom. Správny virtuálny 

obchodný dom má zvučné meno, dobrú marketingovú stratégiu, dobre riešený prístup 

do virtuálnej predajne z rozličných miest a zoskupuje vhodne sa dopĺňajúce obchody. 

V niektorých prípadoch môţe byť výhodné, ak vo virtuálnom dome predávajú 

svoje produkty vzájomne si konkurujúce firmy. Zákazník tak pri nákupe produktov 

z daného odvetvia s veľkou pravdepodobnosťou navštívi práve tento virtuálny 

obchodný dom, nakoľko mu poskytne najširší výber. Zákazník tu má moţnosť lepšieho 

výberu a porovnania produktov, čo v konečnom dôsledku môţe viesť ku zvýšenému 
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predaju kaţdého z predávajúcich. Prevádzkovateľ obchodného domu môţe získať viac 

z reklamy, členských poplatkov alebo aj provízií za uskutočnený predaj. 

 

Elektronické verejné obstarávanie (e-procurement) 

Obchodný model firma-firma, v ktorom prevláda nákupca, sa implementuje 

v prípade vládnych inštitúcií alebo veľkých organizácií vyhlasujúcich verejné súťaţe 

na nákup tovarov či sluţieb. Typické verejné súťaţe sú v oblasti sluţieb, v stavebníctve, 

vypracovávania štúdií a dodávok väčšieho mnoţstva materiálov. Do elektronického 

verejného obstarávania môţe patriť elektronické vyjednávanie, uzatváranie dohôd, 

alebo napr. spoločná účasť firiem vo verejných súťaţiach. 

Aby tento model bol uţitočný aj pre menšie podniky, vytvárajú sa nákupné 

platformy alebo konzorciá, prostredníctvom ktorých predajcovia spolupracujú 

na zvýhodnení podmienok od výrobcov – veľmi pouţívané napr. v módnom priemysle. 

 

Elektronické aukcie (e-auction) 

Systém aukcií na webe sa osvedčil ako úspešný podnikateľský model. Keďţe 

dokáţe prilákať veľa návštevníkov, je dobré ho integrovať aj do beţnej virtuálnej 

predajne. Produkty ponúkané prostredníctvom aukcií môţu byť z ponuky posledných 

výpredajových kusov, z nadmerných zásob, alebo radu produktov, ktorých výroba sa 

skončila. Aukcia sa môţe uplatniť pri predaji výrobkov rôznych druhov, od produktov 

finančných, strojárskych a poľnohospodárskych aţ po umelecké predmety. 

Podobne ako vo virtuálnych obchodných domoch, aukcie zlučujú mnohých 

predajcov. Prevádzkovateľ aukcie poskytuje mechanizmy na umiestňovanie poloţiek a 

na zvyšovanie ponuky. Aukcie môţu byť efektívne vyuţité aj na marketingový 

prieskum, pričom sa na základe počtu zúčastnených draţiteľov a ich ponúknutej ceny dá 

zistiť záujem o daný produkt a cenový strop. 

 

Poskytovanie elektronických služieb (e-service providing) 

Podporné sluţby pre elektronické obchodovanie nemusia byť vţdy 

prevádzkované len poskytovateľmi pripojenia a sluţieb internetu, ktorí popri prístupe 

do internetu zvyčajne ponúkajú aj priestor pre firemnú prezentáciu na internete. 
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Virtuálne obchodné domy sú napríklad prevádzkované na serveroch výrobcov, beţných 

off-line predajcov pôsobiacich mimo internetu, poskytovateľmi pripojenia, návrhármi 

web stránok a zdruţeniami. Vedľajšie, doplnkové elektronické sluţby, ako je 

manaţment reklamy, zasielanie správ, spracovanie transakcií, certifikačné centrá, 

integrovaná zásielková sluţba, môţu byť pouţité v jednotlivých projektoch 

elektronického obchodovania. V podstate kaţdý v hodnotovom reťazci môţe 

poskytovať elektronické sluţby a stať sa hybnou silou na danom trhu. Poskytovateľ 

elektronických sluţieb by sa napríklad mohol zameriavať na sústredenie čo najväčšieho 

počtu aktérov z danej oblasti a vytvoriť tak úspešnú platformu na podnikanie typu 

firma-koncový zákazník (model virtuálneho obchodného domu) alebo firma-firma. 

Alternatívne by takúto platformu mohli vytvoriť zainteresované strany v hodnotovom 

reťazci, ako napr. výrobcovia jednotlivých súčiastok a finálnych výrobkov. Toto je 

obzvlášť vhodné, ak sa jedná o veľmi rôznorodé výrobky. 

 

Sprostredkovanie informácií (information brokerage) 

Informácie od kvalifikovaných odborníkov sú potrebné pre kaţdého 

v hodnotovom reťazci. Vyhľadávanie takýchto odborných informácií nemusí byť vţdy 

úspešné pomocou beţných vyhľadávacích sluţieb alebo katalógov na internete. Preto 

vznikli profesionálne databázy ponúkajúce indexované archívy s informáciami z novín 

(o patentoch, trhu), ako aj z vedeckej literatúry. Niektoré z týchto databáz sú prístupné 

len za poplatok. Vyvíjajú sa vyhľadávacie sluţby a systémy, v ktorých sa vývojári 

pokúšajú uplatniť sémantické detekčné mechanizmy (mechanizmus schopný rozoznávať 

aj význam jazykových jednotiek, slov a vyšších celkov), ale aj informačné sluţby 

zaloţené na expertíze ľudí ostanú aj v budúcnosti pre podnikateľov rovnako dôleţité. 

 

1.3. Výhody elektronického obchodovania 

 

Za najvýznamnejší prínos moţnosti nákupu cez elektronický obchod je 

povaţovaná úspora času a pohodlie nákupu z domova. Nakupovanie online ale prináša 

so sebou aj mnoho problémov. Hlavným dôvodom, prečo ľudia nenakupujú je, ţe sa 

daného výrobku nemôţu dotknúť, vyskúšať a prezrieť si ho. Ďalším negatívom sú aj 

doručovateľské sluţby, internet a sluţby s ním spojené. 
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V nasledujúcom prehľade sú zhrnuté výhody elektronického obchodu tak, ako sú 

vnímané spotrebiteľmi, prevádzkovateľmi obchodov a aký je ich celospoločenský 

dopad. 

 

Výhody elektronického obchodovania pre spotrebiteľov 

 Elektronický obchod ponúka zákazníkom spravidla väčší výber, môţu si vyberať 

z väčšieho počtu produktov, a zároveň majú moţnosť „navštíviť“ viac 

elektronických obchodov, 

 zákazníci získavajú relevantné a detailné informácie o produktoch v priebehu 

pár sekúnd, prezentácia produktu môţe byť veľmi dobre prepracovaná 

(audiovizuálna). Taktieţ si môţu produkty dôkladne a rýchlo porovnávať 

a triediť podľa mnoţstva kategórií. Preto majú zjednodušenú úlohu 

pri rozhodovaní medzi niekoľkými výrobkami naraz, 

 elektronický obchod umoţňuje zákazníkom nakupovať priamo cez počítač, 

s ktorým pracujú v domácnosti. Zároveň nakupovanie na internete nie je časovo 

obmedzené – zákazníci teda môţu nakupovať v akomkoľvek čase a 

z ktoréhokoľvek miesta na Zemi, kde majú prístup k internetu, 

 v niektorých prípadoch, hlavne pri produktoch digitálneho charakteru (hudba, 

filmy, softvér) umoţňuje elektronický obchod rýchlu dodávku, 

 elektronický obchod zvyšuje konkurenciu, čo vyúsťuje do zvýšenej snahy získať 

a udrţať si zákazníka a tým tvorbu výhod a akcií pre zákazníka, resp. neustále 

zvyšovanie kvality prevádzkovateľov elektronických obchodov. 

 

Výhody elektronického obchodovania pre prevádzkovateľov obchodov 

 Pre obchodníka predstavuje elektronický obchod priamy prístup k miliónom 

potenciálnych zákazníkov po celom svete. Elektronický obchod tak rozširuje 

pre prevádzkovateľa trh na medzinárodné trhy. S minimálnymi kapitálovými 

nákladmi môţe firma jednoducho a rýchlo získať mnoţstvo zákazníkov, 

dodávateľov či partnerov, 

 redukcia reţijných nákladov a nákladov na marketingové aktivity, minimálne 

kapitálové investície, jednoduchá aktualizácia informácií - jednoduchá a rýchla 

manipulácia s cenami a samotným sortimentom. Tovar je lacnejší tým, ţe nie je 



21 
 

umiestnený v predajni, ale na sklade, preto nevznikajú skladovacie náklady. 

Elektronický obchod dokonca umoţňuje aj predaj bez skladov s vyuţitím 

ťahového systému logistiky, pričom tovar sa na sklad objednáva aţ v momente 

zákazníckej objednávky vyuţitím princípu Just-In-Time, 

 vytvorenie si vzťahu so zákazníkom - zákazníkovi, ktorý opakovane vyuţíva 

viacero sluţieb je moţné ponúknuť výhody a doplnkové sluţby. Veľké 

mnoţstvo firiem ponúkajúcich svoje sluţby prostredníctvom internetu je veľmi 

závislých práve na mnoţstve klientov vyuţívajúcich ich sluţby, 

 výhodný je aj bezhotovostný platobný styk, kde je dôleţitá dôvera zákazníka 

voči virtuálnemu obchodu, 

 elektronický obchod prostredníctvom vytvárania elektronických komunít 

zákazníkov uľahčuje marketingový výskum a zniţuje náklady na jeho 

prevedenie.  

 

Výhody elektronického obchodovania pre spoločnosť 

 Elektronický obchod umoţňuje viacerým jednotlivcom pracovať doma, 

bez cestovania do práce, čoho výsledkom je zníţenie dopravného ruchu 

na cestách a následné zníţenie znečistenia vzduchu, 

 elektronický obchod umoţňuje obchodníkom predávať za niţšie ceny, takţe 

viacerí ľudia si môţu nakupovať viac a zvyšovať svoju ţivotnú úroveň, 

 elektronický obchod umoţňuje ľuďom tretieho sveta vyuţívať produkty a 

sluţby, ktoré boli pre nich doteraz nedostupné a zvyšuje ich šancu na uplatnenie 

sa. To zahŕňa aj moţnosti vzdelávania sa a profesijného rastu, 

 elektronický obchod zavádza lepšie doručovanie verejných sluţieb, ako sluţby 

starostlivosti o zdravie, vzdelávanie, distribúcia sociálnych sluţieb za niţšie 

náklady a v zvýšenej kvalite. Starostlivosť o zdravie môţe napríklad pomôcť 

ľuďom v odľahlých oblastiach. 

 

1.4. Nevýhody elektronického obchodovania 

 

Samozrejme ani elektronické obchodovanie nemá iba výhody. Snáď 

najrozsiahlejší zoznam nevýhod resp. bariér pri elektronickom obchodovaní popisuje 



22 
 

výsledok 10. prieskumu vyuţívania internetu z roku 1998
7
. Najvýznamnejšími 

nevýhodami teda sú: 

 Nie všetky produkty sa predávajú rovnako. Elektronický obchod je viac úspešný 

s predajom nízko dotykového tovaru ako sú počítače, CD, knihy, ktoré zákazníci 

nepotrebujú vidieť a dotknúť sa ich oproti vysoko dotykovému tovaru ako je 

napríklad oblečenie alebo parfumy (tento tovar si nemoţno osobne 

pred nákupom pozrieť/vyskúšať), 

 menšia dôvera k priamej platbe prostredníctvom internetu a k obchodníkovi, ţe 

poskytnuté osobné údaje budú udrţané v tajnosti. Ak má zákazník akékoľvek 

pochybnosti o serióznosti firmy alebo moţnosti prezradenia osobných údajov 

v danom obchode, nákup neuskutoční. Obchodníci teda musia urobiť všetko 

pre to, aby v zákazníkovi vzbudili dojem dôvery a bezpečia pri nákupe, 

 nemoţnosť tovar získať okamţite, je jednoduchšie ísť do lokálneho obchodu 

a tovar mať ihneď k dispozícii, 

 zákazník tovar fyzicky nevidí pred nákupom, ale aţ po nákupe. Preto je prípadná 

reklamácia výrobku zdĺhavejšia. Závisí od predajcu, ako vie zabezpečiť nápravu, 

 nedodrţanie dodacej lehoty - niektorí predajcovia nevedia dostatočne rýchlo 

aktualizovať dostupnosť jednotlivých druhov tovaru. Niekedy sa stane, ţe 

zákazníkovi tovar vôbec nie je doručený, 

 u niektorých produktov je nedostatočné uvedenie podrobných informácií 

o produkte. Vtedy je lepšie si vyhľadať na internete podrobnejšie informácie. 

Taktieţ nie je moţné posúdiť kvalitu produktu či sluţby iba na základe 

informácií od obchodníka, 

 na internete je mnoţstvo obchodníkov, predávať vďaka minimálnym nákladom 

na prevádzku môţe prakticky ktokoľvek, preto často zákazníkov odrádza 

neznalosť firmy prevádzkujúcej elektronický obchod. Naopak, niektorí zákazníci 

v prieskume uviedli, ţe by vyuţili moţnosť elektronického nákupu, ale firma 

neumoţňovala predaj cez internet, 

 časť respondentov prieskumu taktieţ uvádza, ţe pri elektronickom nákupe 

nedochádza k priamemu kontaktu medzi kupujúcim a predávajúcim, produkty 

                                                           
7 The Graphics, Visualization and Usability Center of the College of Computing at Georgia Tech: GVU's 10th WWW 

User Survey. [online] 20.12.1998. [citované 15.2.2009] Dostupné 

na <http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1998-10/> 
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radšej nakupujú osobne ako na internete, lebo im chýba priama komunikácia 

s obchodníkom, 

 nemenej významným faktorom brzdiacim rozvoj nakupovania na internete je 

moţnosť úhrady za tovar a sluţby, obchodníci neradi zasielajú tovar s tým, ţe ho 

zákazník uhradí aţ pri prevzatí od doručovateľa. Zákazníci však často nevlastnia 

kreditnú kartu a teda nemajú moţnosť uhradiť tovar vopred. Problémom je 

taktieţ bezpečnosť platby v prostredí internetu. Zákazník si musí byť na 100 % 

istý, ţe číslo karty obchodník nezneuţije a ani ho neposkytne ţiadnej tretej 

strane. Práve z tohto dôvodu vznikajú na internete platobné systémy, ktoré sú 

zväčša prevádzkované finančnými inštitúciami alebo spoločnosťami, ktoré majú 

vybudovanú povesť seriózneho a dôveryhodného sprostredkovateľa platieb, 

 výrazným faktorom limitujúcim elektronické nakupovanie je aj nezáujem 

zákazníkov o pouţívanie internetu, čo dokazuje aj prieskum spoločnosti GfK, 

podľa ktorého aţ 62 % Slovákov vo veku od 15 do 79 rokov stále nepouţíva 

internet. Najčastejšie sa jedná o dôvody odráţajúce neexistenciu potreby 

pouţívať internet (46 % argumentov). Takmer 40 % dôvodov, ktoré neuţívatelia 

internetu uvádzajú, popisuje racionálne, resp. objektívne príčiny. Racionálne 

dôvody nepouţívania internetu sa výraznejšie prejavujú u ľudí vo veku do 39 

rokov. Racionálne argumenty zahŕňajú dôvody ako: nevyuţívam internet, 

pretoţe ho nemám zavedený; nemám počítač; je to pre mňa príliš drahé, alebo 

nemám kde vyuţívať internet. Racionálne zdôvodňovanie nevyuţívania 

internetu však, na rozdiel od tendenčného odmietania, môţe v sebe niesť priestor 

pre výraznú zmenu správania. U ľudí po štyridsiatke sa dôvody prejavujú 

v rovine nepociťovania potreby pouţívať internet, nezáujmu a pasivity.
8
 

 

1.5. Výber spôsobu distribúcie tovaru 

 

Dôleţitou súčasťou rozhodnutia obchodníka pri prevádzkovaní elektronického 

obchodovania je výber správneho spôsobu distribúcie svojich produktov. Obchodník, 

ktorý uţ predáva produkty v reálnom svete a má uţ vybudované distribučné kanály, 

môţe uvaţovať o ich vyuţití, zväčša ale nebudú mať dostatočný dosah a moţnosti 

                                                           
8 GfK Slovakia: Internet Tracking Study. [online] 17.3.2006. [citované 15.2.2009] Dostupné 

na <http://www.gfk.sk/download/press/294_sk_int.pdf> 
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uspokojiť dopyt, hlavne čo sa týka rýchlosti dodania tovaru. Čím skôr firma tovar dodá, 

tým spokojnejší bude jej zákazník. Nakoľko elektronický obchod umoţňuje interaktívnu 

komunikáciu medzi zákazníkom a obchodníkom, stalo sa uţ štandardom, ţe zákazník 

má moţnosť sledovať stav svojej objednávky prostredníctvom stránky obchodníka. 

Zákazník je tak informovaný nie len o prijatí objednávky, ale aj o jej expedovaní. 

Navyše pri vyuţití niektorej kuriérskej sluţby alebo pri zaslaní prostredníctvom pošty 

so sluţbou RS, PRIME alebo EMS môţe zákazník sledovať aj stav svojej zásielky aţ 

pokiaľ mu nie je doručená, jedná sa o sluţbu Tracking alebo Track & Trace. Vďaka 

tejto sluţbe si obchodník môţe ušetriť mnoţstvo dotazov od zákazníkov, ktorí sa chcú 

iba informovať na stav svojej objednávky resp. kedy môţu svoj objednaný tovar 

očakávať. 

Istým spôsobom je sluţba sledovania zásielok vhodná aj pre obchodníka, nakoľko 

tento má prehľad o tom, ktorým zákazníkom uţ bol tovar doručený, resp. či nenastal 

problém s doručením.
9, 10

 

 

1.6. Výber spôsobu platby za tovar 

 

Nemenej dôleţitým rozhodnutím, či uţ pre obchodníka, ale aj zákazníka, je 

rozhodnutie o spôsobe úhrady za kúpený produkt resp. poskytnuté sluţby. V kamennom 

obchode je najbeţnejším spôsobom úhrady platba v hotovosti, rastúci trend moţno 

sledovať najmä pri platení s pomocou platobných kariet. Nezanedbateľný podiel 

pri platbách majú aj rôzne platobné poukazy, či uţ vydané obchodníkmi ako darčekové 

či zľavové kupóny, alebo rôzne poukazy poskytované zamestnancom ako benefity alebo 

poukazy na nákup stravy. 

V nasledujúcej časti práce sa zaoberáme spôsobmi platby, ktoré je moţné vyuţiť 

pri elektronickom obchodovaní. 

 

Hotovosť 

Hotovosť je najbeţnejším spôsobom platby. Na prvý pohľad sa môţe zdať, ţe 

platba v hotovosti nemá pri elektronickom obchodovaní zmysel, opak je však pravdou. 

                                                           
9 HARASZTI, J.: Nakupovanie cez internet alebo Vianoce predo dvermi. In: PC SPACE, číslo 11/2008, s. 28. 
10 KUŘINA, M.: Na pultech internetu. In: PC WORLD, číslo 10/2008, s. 23. 
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Jestvuje mnoţstvo prípadov, kedy si zákazník tovar objedná elektronicky, ale 

vyzdvihnúť si ho príde osobne do predajne alebo skladu obchodníka, v tomto prípade 

má moţnosť zaplatiť za tovar v hotovosti. Často je platba v hotovosti spájaná aj 

s nákupom sluţieb, ako príklad môţeme uviesť rezerváciu ubytovania v hoteli alebo 

stola v reštaurácii, pričom zákazník za objednanú sluţbu zaplatí aţ na mieste 

v hotovosti. 

 

Dobierka 

Dobierka, alebo všeobecne platba pri doručení (cash on delivery) je 

najrozšírenejšia a najbeţnejšia forma úhrady pri zásielkovom resp. elektronickom 

obchode. Dôvody sú viaceré, medzi najhlavnejšie patrí istota drţania peňazí – teda 

zákazník má svoje peniaze k dispozícii aţ do momentu, kedy obdrţí kúpený tovar. 

Zároveň je tento spôsob platby pre zákazníka najbezpečnejší, nakoľko kým tovar 

fyzicky nevidí, nemusí zaň platiť a nemôţe sa stať, ţe obchodník zaplatený tovar 

nedodá.
11

 

Z pohľadu obchodníka je však dobierka tým najproblémovejším 

a najnákladnejším spôsobom platby za tovar. Obchodník tovar odošle, ale nemá ţiadnu 

istotu, či vôbec zákazník existuje, alebo či si tovar prevezme a obchodníkovi sa nevráti 

naspäť. 

 

Prevod alebo vklad na účet obchodníka 

Forma úhrady prevodom alebo vkladom na účet obchodníka je pre obchodníka 

najvýhodnejšia, pretoţe získa platbu za tovar vopred a nemusí mať obavy, či zákazník 

existuje alebo či neskôr bude ochotný za tovar zaplatiť. Pre obchodníka prijatá platba 

zväčša znamená úspešný obchod, naopak pri platbe na dobierku sa obchodník musí 

spoliehať na prísľub zákazníka, ţe si tovar prevezme a zaplatí. 

Pre zákazníka forma úhrady prevodom alebo vkladom na účet znamená riziko, 

ţe obchodníkovi zaplatí a tovar neobdrţí, alebo tovar obdrţí v neprimeranej lehote. 

Taktieţ, ak zákazník nemá sluţbu elektronického bankovníctva, musí navštíviť niektorú 

z pobočiek banky, alebo poštu. 

                                                           
11 KOPCSAYOVÁ, I.: Nákupy z obývačky. [online] 5.6.2008. [citované 15.2.2009] Dostupné 

na <http://www.sme.sk/c/3910951/Nakupy-z-obyvacky.html> 
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Platba platobnou kartou 

Podľa prieskumu realizovaného spoločnosťou Nielsen je najrozšírenejším 

spôsobom platby vopred pri elektronickom obchodovaní v západných krajinách platba 

platobnou kartou. Aţ 60 % zákazníkov vyuţilo tento spôsob platby pri ich poslednom 

nákupe na internete, pričom aţ 53 % z nich vyuţilo kartu vydanú spoločnosťou VISA.
12

 

Platba platobnou kartou je z pohľadu zákazníka veľmi jednoduchá – stačí 

obchodníkovi poskytnúť niekoľko údajov o karte, a obchodník si pripíše na svoj účet 

peniaze z účtu majiteľa karty. Z technického hľadiska je však platba kartou tým 

najzloţitejším riešením, nakoľko do procesu platby vstupujú okrem majiteľa karty 

a obchodníka aj banka, v ktorej má obchodník vedený účet, banka, v ktorej má účet 

majiteľ karty, spoločnosť, ktorá danú platobnú kartu vydala, ako aj zúčtovacie 

a autorizačné centrá platobných kariet. Aby platba prebehla korektne, musia všetky 

články tohto reťazca bezchybne spolupracovať.
13

 

Pri platbe prostredníctvom platobnej karty však platí pravidlo, ţe peniaze sú 

na účet obchodníka pripísané aţ v momente odoslania alebo dodania tovaru, obchodník 

nemôţe mať prístup k finančným prostriedkom klienta skôr. 

Pri platbe pomocou platobnej karty v kamennom obchode toto nie je 

problémom, pretoţe v momente, keď zákazník platí, uţ má k dispozícii tovar, resp. 

sluţba mu bola poskytnutá. Keď teda obchodník prostredníctvom platobného POS 

terminálu vyţiada platbu, peniaze môţu byť prevedené z účtu majiteľa karty na účet 

obchodníka. 

Pri elektronickom obchode, kde nenastáva dodanie tovaru v okamihu platby 

kartou je tento proces iný. (Výnimku tvorí iba prípad, keď je tovar zákazníkovi 

poskytnutý ihneď po objednaní – napr. pri poskytnutí sluţby alebo predaji tovaru, ktorý 

je moţný dodať cez internet, napr. software.) Transakcia preto zväčša prebieha 

v nasledovných krokoch: 

 

                                                           
12 The Nielsen Company: Online Purchasing Marketing Research - Survey 2008. [online] 28.1.2008. [citované 

15.2.2009] Dostupné na <http://www.researchwikis.com/Online_Purchasing_Marketing_Research_-_Survey_2008> 
13 KOU, W.: Payment Technologies for E-Commerce. 1st edition. New York: Springer, 2003, str. 228. ISBN 3-540-

44007-0. 
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1. Autentifikácia – je potrebné overiť platobnú kartu, teda či karta, ktorú zákazník 

chce pouţiť na platbu je platná a nie je ukradnutá, alebo z iného dôvodu 

blokovaná. 

2. Autorizácia – je potrebné overiť, ţe z karty môţe byť prevedená potrebná suma 

na uhradenie objednávky. Ak je suma na karte (presnejšie na účte ku ktorému je 

debetná karta vedená, resp. na kreditnom účte) dostatočná, je potrebné túto sumu 

zablokovať, aby ju bolo moţné neskôr pri dodaní tovaru previesť na účet 

obchodníka. 

3. Uzavretie transakcie – ihneď ako obchodník tovar odoslal, alebo bol inak 

doručený zákazníkovi, môţe obchodník túto skutočnosť oznámiť banke, čo 

umoţní banke zrealizovanie transferu blokovaných peňazí na účet obchodníka. 

 

Platba platobnou kartou teda nie je celkom platbou vopred, obchodník má ale 

istotu, ţe peniaze zákazníka sú blokované a pripísané na účet mu budú v prípade 

uzavretia objednávky. Na druhej strane zákazník tieţ o svoje peniaze nepríde, pokiaľ 

nemá tovar dodaný. Samozrejme môţe nastať prípad, kedy obchodník informuje banku 

o dodaní tovaru, aj keď k tomuto nedošlo. V tomto prípade sa banka zaväzuje vrátiť 

peniaze naspäť zákazníkovi a vymáhať ich od obchodníka. Práve z dôvodu vysokého 

ručenia za platbu platobnou kartou zo strany banky sú obchodníkom účtované vysoké 

poplatky za moţnosť vyuţívať platobné terminály banky (či uţ fyzické v predajniach 

alebo virtuálne v prostredí internetu). Tento poplatok je nevýhodný pre obchodníka 

najmä pri predaji lacných produktov.
14

 

 

  

                                                           
14 MÁČE, M.: Platební styk. Klasický a elektronický. Praha: Grada publishing, 2006, str. 55. ISBN 80-247-1725-5. 
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2. MOŽNOSTI ONLINE PLATIEB POSKYTOVANÉ 

SLOVENSKÝMI BANKAMI  

 

On-line platba prostredníctvom web stránok jednotlivých finančných inštitúcií je 

najrýchlejším a najbezpečnejším spôsobom platby. Kupujúci si vyberie tovar na stránke 

elektronického obchodu a následne je presmerovaný na stránku banky, kde tovar uhradí 

v prostredí internetového bankovníctva banky, v ktorej má zriadený účet. Bezpečnosť 

platieb je zabezpečená spoluprácou medzi predajcom a finančnou inštitúciou. 

Obchodník má moţnosť prijímať platby týmto spôsobom aţ po uzavretí zmluvy 

s bankou. Kaţdá banka akceptuje zmluvu s predajcom aţ po preverení serióznosti a 

spoľahlivosti predajcu. 

Pri platbe cez internet prebieha finančná transakcia iba medzi klientom banky 

(kupujúcim) a bankou. Banka následne prevádza platbu na účet obchodníka. Pri online 

platbe je obchodník informovaný iba o úspešnosti resp. neúspešnosti transakcie. 

V nasledujúcej kapitole je prehľad platobných systémov všetkých bánk, ktoré 

v Slovenskej republike poskytujú sluţby individuálnym klientom a zároveň prevádzkujú 

sluţbu internet bankingu. Jedná sa teda o prehľad bánk poskytujúcich bankové sluţby 

potenciálnym klientom internetových B2C obchodov. 

 

2.1. BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej 

republike – služba mTRANSFER 

 

Sluţba mTRANSFER je elektronický platobný systém 

slúţiaci na prevod peňaţných prostriedkov určený pre klientov 

BRE Bank SA (v ďalšom texte ako mBank). 

 

Obrázok č.  1: Ikona 

služby mTRANSFER 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí byť klientom mBank, musí mať zriadený účet mKONTO Biznis, 

musí mať aktívny internet banking (v prípade zablokovania účtu obchodník nemôţe 

prijímať platby) a v internetovom bankovníctve je potrebné zaregistrovať sluţbu 

mTRANSFER pre účet mKONTO Biznis. 
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Sluţba mTRANSFER je pre obchodníka poskytovaná bez poplatku. Obchodník 

musí mať však v mBank vedený podnikateľský účet mKONTO Biznis, pričom vedenie 

účtu je taktieţ bezplatné. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby mTRANSFER na stránke elektronického obchodu nie je 

potrebné uzatvárať ţiadne špeciálne zmluvy s bankou, stačí si sluţbu zaregistrovať 

prostredníctvom internet bankingu a vytvoriť odkaz, ktorý bude obsahovať potrebné 

údaje, aby platba správne prebehla. 

Odkaz má nasledovnú štruktúru: 

https://sk.mbank.eu/mtransfer.asp?ServiceID={kód obchodníka}&Descripti 

on={popis transakcie}&Amount={suma transakcie}&TrDate={dátum spracovan 

ia} 

Popis odovzdávaných parametrov: 

 kód obchodníka - 8-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi pridelený 

v okamihu registrácie sluţby, 

 popis transakcie - je nepovinným parametrom, je moţné zadať doň ľubovoľný 

text o maximálnej dĺţke 104 znakov. Tento popis sa objaví obchodníkovi aj 

kupujúcemu vo výpise transakcií na účte pre jednoduchšiu identifikáciu platby, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru, ktorú je potrebné zadať 

s presnosťou na dve desatinné miesta, suma sa vţdy udáva v eurách. Desatinné 

miesta sú oddelené bodkou, 

 dátum spracovania – dátum, kedy bude transakcia zrealizovaná. Hodnota tohto 

parametru môţe byť nastavená aj na „Now“, čo spôsobuje automatické 

nastavenie aktuálneho dátumu do príkazu pri kaţdom zvolení platby. 

Pri zadávaní konkrétneho dátumu treba zadať dátum vo formáte RRRRMMDD. 

Po kliknutí na takto štruktúrovaný odkaz bude klient presmerovaný do internet 

bankingu mBank, kde po prihlásení a autorizácii jednorazovým heslom (kódom 

na potvrdenie operácie, ktorý obdrţí prostredníctvom SMS) prevedie platbu 

v poţadovanej hodnote. 

Po prevedení platby je zákazník presmerovaný na stránku informujúcu 

o realizácii transakcie (http://info.mbank.sk/mtransfer_pozitivny.html). V prípade 
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nezrealizovania je zákazník presmerovaný na stránku, kde je informovaný na moţný 

dôvod nezrealizovania transakcie (http://info.mbank.sk/mtransfer_negativny.html). 

V prípade, ţe príkaz bol zrealizovaný, klient banky ako aj obchodník vidia tento 

príkaz v histórii účtu v časti vykonané operácie. Ak obchodník zadal do odkazu neskorší 

dátum spracovania, tento príkaz vidí klient banky v zozname plánovaných operácií 

a môţe ho kedykoľvek zrušiť. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Obchodník musí mať v mBank vedený účet a aktívny prístup do internet 

bankingu. Následne stačí sluţbu zaregistrovať prostredníctvom internet bankingu 

a pridať odkaz do elektronického obchodu. Štruktúra odkazu je detailne popísaná 

na internetovej stránke mBank. Vzhľadom na jednoduchosť sluţby banka nevyţaduje 

ţiadne testovanie pred spustením sluţby do ostrej prevádzky. 

Celý proces implementácie sluţby mTRANSFER nevyţaduje akékoľvek úkony 

zo strany mBank a teda doba implementácie závisí iba od obchodníka. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

K nespornej výhode riešenia patrí jednoduchosť zriadenia sluţby ako aj jej 

implementácia, nakoľko jediný parameter, ktorý stačí v odkaze meniť, je suma 

transakcie. Samotný odkaz klienta presmeruje na stránku internet bankingu, kde sa mu 

otvorí štandardný tuzemský jednorazový príkaz, pričom má predvyplnené údaje 

o príjemcovi platby a sumu transakcie. Sluţba mTRANSFER je teda jednoduchým 

bankovým prevodom, pričom jej výhodou je iba fakt, ţe zákazníkovi odpadá nutnosť 

zadania čísla účtu príjemcu a sumy transakcie. 

Nevýhodou sluţby je nemoţnosť špecifikovať ďalšie parametre prevodu, akým 

sú variabilný resp. konštantný symbol. Ako náhradu týchto parametrov je však moţné 

vyuţiť parameter popis transakcie. 

Sluţba mTRANSFER neposkytuje internetovému obchodníkovi informáciu 

o zrealizovaní alebo nezrealizovaní transakcie. Zákazník je po ukončení prevodu 

presmerovaný na informačnú stránku mBank a nie naspäť na stránku obchodu. 

Obchodník sa o úspešnej transakcii musí informovať prostredníctvom internet 
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bankingu, resp. má moţnosť nastaviť si SMS notifikáciu alebo notifikáciu 

prostredníctvom emailov pre vykonané transakcie, tieto však nie je moţné špecifikovať 

iba pre platby prostredníctvom sluţby mTRANSFER. 

V súčasnosti banka pripravuje sluţbu mTRANSFER Pro, ktorá bude umoţňovať 

online notifikáciu o stave transakcie pre obchodníka, ako aj moţnosť zadať viac 

parametrov prevodu. Táto sluţba však bude pre obchodníka spoplatnená.
15

 

 

2.2. Československá obchodná banka, a.s. – služba ČSOB Platobné 

tlačidlo 

 

ČSOB Platobné tlačidlo je sluţba elektronického 

bankovníctva určená obchodníkom – prevádzkovateľom 

elektronických obchodov, ktorí majú záujem svojim zákazníkom 

(klientom ČSOB) uľahčiť platby za tovar a sluţby objednané v ich 

elektronickom obchode. 

 

Obrázok č.  2: Ikona 

služby ČSOB 

Platobné tlačidlo 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník nemusí byť klientom ČSOB, nemusí mať v banke zriadený účet, 

banka si ale vyhradzuje právo odmietnuť zriadiť obchodníkovi sluţbu ČSOB Platobné 

tlačidlo v prípade, ţe nemá v banke vedený účet a predávaný tovar je vyššej hodnoty. 

Banke musí poskytnúť informácie o predávanom sortimente, doklad osvedčujúci vznik 

a existenciu právnickej osoby resp. doklad o podnikateľskej činnosti a s bankou je tieţ 

potrebné podpísať zmluvu o vyuţívaní sluţby ČSOB Platobné tlačidlo. 

Sluţba ČSOB Platobné tlačidlo je pre obchodníka poskytovaná bez poplatku. 

Obchodník musí v niektorých prípadoch byť klientom banky a mať v nej vedený 

podnikateľský účet. Najlacnejší variant podnikateľského účtu je s balíkom 

Podnikateľské konto PLUS, kde je mesačný poplatok 3,29 eura. 

 

 

 

                                                           
15 mBank: mTransfer. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné 

na <http://www.mbank.sk/podnikatelia/mucty/mtransfer.html> 
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Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby ČSOB Platobné tlačidlo je potrebné uzatvoriť s bankou 

zmluvu o poskytovaní ČSOB Platobného tlačidla. Po schválení zmluvy zo strany banky 

je obchodníkovi pridelené ID obchodníka. 

Stránka obchodníka posiela systému internetového bankovníctva banky 

parametre prostredníctvom XML reťazca odoslaného ako parameter URL adresy: 

https://ib24.csob.sk/Channels.aspx?ZPRAVA=%3Czprava+ofce%3D%223100%225 

3E%3Cobchodnik%3E%3Cid%3E{identifikátor obchodníka}%3C%2Fid%3E%3C%2Fob 

chodnik%3E%3Cdata%3E%3CnProtiucet%3E{číslo účtu}%3C%2FnProtiucet%3E%3C 

chKodBankaProti%3E{kód banky}%3C%2FchKodBankaProti%3E%3CnCastka%3E{sum 

a transakcie}%3C%2FnCastka%3E%3CnKS%3E{konštantný symbol}%3C%2FnKS%3E% 

3CchVS%3E{variabilný symbol}%3C%2FchVS%3E%3CnSS%3E{špecifický symbol}% 

3C%2FnSS%3E%3CvchPoleAV1%3E%23{identifikátor obchodníka}%3C%2FvchPoleA 

V1%3E%3CvchPoleAV2%3E%23{popis transakcie}%3C%2FvchPoleAV2%3E%3C%2Fdat 

a%3E%3C%2Fzprava%3E 

XML reťazec ktorý sa posiela v URL v nezakódovanej podobe: 

<zprava ofce="3100"><obchodnik><id>{identifikátor obchodníka}</id></ob 

chodnik><data><nProtiucet>{číslo účtu}</nProtiucet><chKodBankaProti>{k 

ód banky}</chKodBankaProti><nCastka>{suma transakcie}</nCastka><nKS>{k 

onštantný symbol}</nKS><chVS>{variabilný symbol}</chVS><nSS>{špecifick 

ý symbol}</nSS><vchPoleAV1>#{identifikátor obchodníka}</vchPoleAV1><vc 

hPoleAV2>{popis transakcie}</vchPoleAV2></data></zprava> 

Popis povinných parametrov XML reťazca: 

 identifikátor obchodníka – 3 aţ 4-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi 

pridelený po podpise zmluvy o poskytovaní ČSOB Platobného tlačidla. 

Parameter sa uvádza v XML reťazci dva krát, 

 číslo účtu – číslo účtu obchodníka v prospech ktorého sú realizované transakcie. 

Toto číslo účtu musí súhlasiť s číslom účtu, ktoré je priradené vo vnútornom 

systéme banky pre daného, 

 kód banky – kód banky účtu obchodníka, musí súhlasiť s kódom banky, ktorý je 

priradený vo vnútornom systéme banky pre daného obchodník, 

 suma transakcie – obsahuje čiastku, ktorá bude zaslaná v prospech účtu 

obchodníka. Suma má maximálne 12 miestny základ a maximálne 2 desatinné 

miesta. Oddeľovač desatinných miest je vo formáte čiarky alebo bodky, 
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 konštantný symbol – konštantný symbol platby. Pokiaľ sa zašle nevyplnené 

pole, aplikácia ČSOB Elektronického bankovníctva bude zadanie konštantného 

symbolu poţadovať od klienta pre dokončenie dispozície, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, maximálne 10 miestne číslo, 

 špecifický symbol – špecifický symbol platby. Obsahuje prípadne ďalšiu číselnú 

hodnotu (maximálne 10 miestne číslo) pre identifikáciu transakcie 

pre spárovanie platby v systéme obchodníka. Predvyplnené pole vo formulári 

tuzemského platobného príkazu nie je moţné klientom v rámci dispozície 

editovať. Pokiaľ bude zaslané nevyplnené pole špecifický symbol, pole 

formulára zostáva editovateľné a nepredvyplnené pre dispozíciu klienta, 

 popis transakcie – nepovinný parameter, ktorý obsahuje správu pre príjemcu a 

môţe obsahovať text podľa poţiadavky obchodníka. Predvyplnené pole 

vo formulári tuzemského platobného príkazu nie je moţné klientom v rámci 

dispozície editovať. Pokiaľ bude parameter zaslaný nevyplnený, pole formulára 

zostáva editovateľné a nepredvyplnené pre dispozíciu klienta. Môţe obsahovať 

ľubovoľný text o maximálnej dĺţke 35 znakov. 

Zákazník je po kliknutí na interaktívnu ikonu s odkazom presmerovaný 

do elektronického bankovníctva ČSOB, kde po štandardnom prihlásení jednoducho 

realizuje platbu. Všetky platby sú ihneď poslané do ČSOB a banka vracia obchodníkovi 

odpoveď v reálnom čase prostredníctvom návratovej URL, pričom zároveň je zákazník 

presmerovaný naspäť na stránku elektronického obchodu. 

V prípade, ţe má obchodník vedený účet v ČSOB, je mu platba ihneď pripísaná 

na účet, pričom môţe byť informovaný prostredníctvom email alebo SMS notifikácie. 

V prípade, ţe obchodník má v banke zriadenú iba sluţbu ČSOB Platobné tlačidlo, 

platba mu je poukázaná na účet prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra 

Slovenska, a teda platbu obdrţí na svoj účet spravidla nasledovný účtovný deň.
16

 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby nie je podmienené vedením účtu v ČSOB. Obchodník však 

musí na pobočke banky uzavrieť zmluvu o vyuţívaní sluţby, pričom súčasť zmluvy 

tvorí aj technická špecifikácia potrebná pre implementáciu do stránky elektronického 

                                                           
16 PAVELKA, Ľ.: Platobný styk v medzinárodnom obchode. Bratislava: Ekonóm, 2005, str. 135. ISBN 80-225-2052-

7. 
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obchodu. Podpisom zmluvy sa obchodník zaväzuje sprevádzkovať sluţbu 

v dohodnutom elektronickom obchode v priebehu 30 dní. 

Banka vyţaduje testovanie sluţby pred uvedením do ostrej prevádzky, 

testovanie zo strany banky trvá jeden pracovný deň. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Výhodou riešenia od ČSOB je oslovenie širokého okruhu potenciálnych 

zákazníkov, ktorí sú klientmi ČSOB, pričom táto sluţba im poskytne výrazné uľahčenie 

platenia. Obchodník pritom nemusí byť klientom ČSOB a teda môţe túto sluţbu 

prevádzkovať vo svojom elektronickom obchode bez akýchkoľvek nákladov 

(s výnimkou nákladov spojených s implementáciou sluţby).
17

 

 

2.3. Dexia banka Slovensko a. s. – služba DexiaPay 

 

Sluţba DexiaPay je produkt Dexia banky, ktorý umoţní 

klientovi Dexia banky platiť prostredníctvom e-Banky 

(internetového bankovníctva Dexia banky) za tovar a sluţby 

poskytované internetovým obchodníkom. 

 

Obrázok č.  3: Ikona 

služby DexiaPay 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Nutnou podmienkou poskytovania DexiaPay je zriadenie si podnikateľského 

účtu v Dexia banke a uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní sluţby DexiaPay. 

Sluţba DexiaPay je pre obchodníka poskytovaná bez poplatku. Obchodník musí 

mať v Dexia banke vedený podnikateľský účet. Najlacnejší variant podnikateľského 

účtu je s balíkom Business Výhoda, kde je mesačný poplatok 3,62 eura. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby DexiaPay je potrebné mať v Dexia banke vedený 

podnikateľský účet a uzavrieť s bankou zmluvu o prevádzkovaní sluţby DexiaPay. 

                                                           
17 ČSOB: Platobné tlačidlo. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné na <http://www.csob.sk/zivnostnici-male-firmy-

platobne-tlacidlo.aspx> 
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Prílohou k zmluve je aj technická špecifikácia spolu s prideleným identifikátorom 

obchodníka a šifrovacím kľúčom. 

Na základe technickej špecifikácie obchodník zabezpečuje vytvorenie odkazu, 

na ktorý presmeruje svojho zákazníka pri platbe prostredníctvom sluţby DexiaPay. 

Odkaz má nasledovnú štruktúru: 

https://eb.dexia.sk/dexiapay/default.aspx?AMT={suma transakcie}&VS={va 

riabilný symbol}&SS={špecifický symbol}&SIGN={podpis transakcie}&MID={ 

identifikátor obchodníka}&CS={konštantný symbol}&RSMS={SMS notifikácia 

}&DESC={popis transakcie}&RURL={návratová adresa} 

Popis odovzdávaných parametrov: 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta, suma sa vţdy udáva 

v eurách. Desatinné miesta sa neoddeľujú ţiadnym znakom, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 špecifický symbol – špecifický symbol platby, nie je povinným parametrom, 

 podpis transakcie – kontrolný 32-znakový reťazec ktorý sa vytvorí z parametrov 

transakcie zakódovaním pomocou prideleného šifrovacieho kľúča. Zabezpečuje 

nemoţnosť zmeny jednotlivých parametrov platby počas presmerovania 

zákazníka z elektronického obchodu na stránku e-Banky Dexia banky, 

 identifikátor obchodníka - 6-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi 

pridelený pri podpise zmluvy o prevádzkovaní sluţby, 

 konštantný symbol – konštantný symbol platby, 

 SMS notifikácia – je moţné zadať hodnotu „a“ alebo „n“. Informácia 

pre internetové bankovníctvo, či má obchodník po úspešnej realizácii transakcie 

dostať aj SMS notifikáciu o zrealizovanej platbe. 

 popis transakcie – je nepovinným parametrom, je moţné zadať doň ľubovoľný 

text o maximálnej dĺţke 100 znakov. Popis sa objaví obchodníkovi aj 

kupujúcemu vo výpise transakcií na  účte pre jednoduchšiu identifikáciu platby, 

 návratová adresa – URL adresa, na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. K tejto adrese sa pridávajú parametre, ktoré 

informujú obchodníka o výsledku transakcie. 
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Podpis transakcie je 32-znakový reťazec, ktorý vznikne spojením niektorých 

parametrov v odkaze (suma transakcie, variabilný symbol, identifikátor obchodníka, 

konštantný symbol, návratová adresa) do jedného dlhého reťazca a jeho následným 

zakódovaním pomocou prideleného kľúča algoritmom 3DES a následným 

skonvertovaním do jeho hexadecimálneho zápisu. 

Po kliknutí na takto štruktúrovaný odkaz bude klient presmerovaný na stránku 

sluţby e-Banka. Po prihlásení sa mu zobrazí uţ vyplnený formulár tuzemského 

prevodného príkazu. Klient iba potvrdí platbu a peniaze z jeho účtu budú okamţite 

poslané na účet internetového obchodníka. Následne bude opäť presmerovaný 

na stránku elektronického obchodu, pričom zároveň s týmto presmerovaním je 

obchodník v URL informovaný o výsledku transakcie. 

Proces nákupu s vyuţitím sluţby DexiaPay znázorňuje príloha č. 1. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením účtu v Dexia banke. Obchodník musí 

najprv v banke predloţiť ţiadosť o zriadenie sluţby DexiaPay, pričom neoddeliteľnú 

súčasť ţiadosti tvoria obchodné podmienky elektronického obchodu a reklamačný 

poriadok. V prípade schválenia ţiadosti na Centrále banky môţe obchodník uzavrieť 

zmluvu o poskytovaní sluţby DexiaPay. Prílohu zmluvy tvorí technický popis k sluţbe 

DexiaPay a akceptačný protokol DexiaPay. 

Po implementácii systému DexiaPay do elektronického obchodu a úspešnom 

otestovaní platby zo strany Dexia banky podpíše banka s internetovým obchodníkom 

akceptačný protokol a aţ následne bude obchodník zaradený do produkčnej prevádzky. 

Celý proces schválenia ţiadosti aţ po ukončenie testovania trvá zo strany Dexia 

banky obvykle 3 týţdne. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba DexiaPay má všetky potrebné vlastnosti na to, aby mohla poskytnúť 

obchodníkovi plnohodnotné riešenie pre prijímanie platieb online. Najvýraznejšou 

nevýhodou sluţby je jej časová dostupnosť, nakoľko sluţba DexiaPay nie je 
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pre klientov dostupná počas víkendov, sviatkov a denne počas bankovej uzávierky (t. j. 

medzi 21:30 a 05:00).
18

 

 

2.4. ISTROBANKA, a.s. 

 

Istrobanka poskytuje svojim klientom prístup k účtom a realizáciu transakcií 

prostredníctvom internet bankingu, pre obchodníkov a majiteľov elektronických 

obchodov ale nemá produkt, ktorý by jej klientom zjednodušil online platbu. Klienti 

Istrobanky môţu vyuţiť iba platbu prevodom na účet obchodníka, pričom všetky 

parametre prevodu musia zadať manuálne. 

 

2.5. Komerční banka Bratislava, a.s. 

 

Komerční banka poskytuje svojim klientom prístup k účtom a realizáciu 

transakcií prostredníctvom internet bankingu, pre obchodníkov a majiteľov 

elektronických obchodov ale nemá produkt, ktorý by jej klientom zjednodušil online 

platbu. Klienti Komerční banky môţu vyuţiť iba platbu prevodom na účet obchodníka, 

pričom všetky parametre prevodu musia zadať manuálne. 

 

2.6. OTP Banka Slovensko, a.s. – služba OTPpay 

 

Internetový obchodník, na základe zmluvného vzťahu 

s OTP bankou, získava v OTPpay nástroj na interaktívne 

sledovanie platieb za poskytovaný tovar a sluţby. Systém OTPpay 

upozorní obchodníka na realizáciu nákupu tovaru alebo sluţieb a 

obchodník môţe následne pripraviť tovar na expedíciu, alebo 

poskytnúť dané sluţby. 

 

Obrázok č.  4: Ikona 

služby OTPpay 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník nemusí byť klientom OTP banky, podmienkou je iba podpísanie 

zmluvy o sluţbe OTPpay s OTP bankou. 

                                                           
18 Dexia banka: Dexia Pay. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné na <http://www.dexia.sk/www/home.nsf/s/1364> 
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Sluţba OTPpay je pre obchodníka poskytovaná bezplatne v prípade, ţe je 

klientom OTP banky a má v nej vedený účet. Ak obchodník chce vyuţívať iba sluţbu 

OTPpay, ale nie je klientom OTP banky, banka si bude za poskytovanie sluţby účtovať 

poplatok vo výške 0,2 % – 1 % zo sumy transakcií realizovaných obchodov. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby OTPpay nie je potrebné mať v OTP banke vedený účet. Je 

však potrebné uzavrieť zmluvu o sluţbe OTPpay. Súčasťou zmluvy sú aj technické 

podklady k zabezpečeniu sluţby OTPpay. Na základe popisu komunikačného rozhrania 

pre sluţbu OTPpay elektronický obchod vytvára adresu, na ktorú presmeruje zákazníka: 

https://www.otpdirekt.sk/index_eshop1024.html?ESHOP={kód obchodníka}&C 

ASTKA={suma transakcie}&VS={variabilný symbol}&URL={návratová adresa} 

Popis odovzdávaných parametrov: 

 kód obchodníka – 8-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi zaslaný 

emailom spravidla nasledujúci pracovný deň po podpise zmluvy, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta, suma sa vţdy udáva 

v eurách. Desatinné miesta sú oddelené bodkou, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 návratová adresa – URL adresa, na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. 

Po kliknutí na takýto odkaz sa po prihlásení do internet bankingu OTP banky 

zákazník dostane na vyplnený elektronický formulár, ktorý po potvrdení kupujúcim 

slúţi na zaplatenie vyţiadaného tovaru formou príkazu na úhradu z účtu kupujúceho 

v prospech účtu internetového obchodníka. Vyplnený formulár eliminuje omyly, ktoré 

by mohli vzniknúť pri vyplnení klasických príkazov na úhrady. 

Po prevedení platby je zákazník presmerovaný naspäť na stránku obchodníka. 

V prípade, ţe príkaz bol zrealizovaný, obchodník obdrţí od OTP banky emailom 

informáciu o zrealizovaní transakcie. Tento email môţe byť šifrovaný pomocou 

programu OL ENCRYPT, ktorý poskytuje OTP banka. V prípade, ak obchodník 

poţaduje šifrované emaily, OTP banka mu zašle šifrovací kľúč poštou v priebehu 10 dní 

od uzavretia zmluvy. 
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Implementácia sluţby v praxi 

Obchodník nemusí mať v OTP banke vedený účet, stačí mu len podpísať zmluvu 

o sluţbe OTPpay. Súčasťou zmluvy sú aj všetky potrebné technické špecifikácie 

pre zriadenie sluţby. Sluţba je veľmi jednoduchá, v generovanom odkaze sa mení iba 

parameter určujúci sumu platby a variabilný symbol. 

Testovanie sluţby je dobrovoľné, pričom ak sa v zmluve obchodník rozhodol aj 

pre testovanie, sluţba môţe byť do ostrej prevádzky spustená aţ po otestovaní zo strany 

banky a podpísaní akceptačného listu. 

Proces implementácie sluţby OTPpay je veľmi jednoduchý a nakoľko testovanie 

nie je povinné, je moţné sluţbu zriadiť ihneď po pridelení kódu obchodníka bankou, 

spravidla teda hneď druhý deň po podpísaní zmluvy o sluţbe OTPpay. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Výhodou riešenia od OTP banky je jeho jednoduchosť. Obchodník nemusí mať 

v OTP banke vedený účet, vďaka čomu môţe zjednodušiť proces platby pre klientov 

OTP banky pri nenavýšení vlastných nákladov. 

Oproti podobnej sluţbe poskytovanej mBank je výhodou moţnosť vyuţitia 

parametra s variabilným symbolom a presmerovanie zákazníka naspäť na stránku 

obchodníka. 

Nevýhodou je absencia online notifikácie o realizovanej transakcii. Taktieţ 

v prípade, ţe obchodník nemá účet vedený v OTP banke platba mu bude poukázaná 

na účet prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra Slovenska a teda platbu obdrţí 

na svoj účet aţ nasledujúci účtovný deň.
19

 

 

2.7. Poštová banka, a.s. – služba Platba ONLINE 

 

Platba ONLINE je doplnková sluţba, ktorá umoţňuje 

prepojenie elektronického obchodu klienta s internet bankingom 

Poštovej banky. 

 

Obrázok č.  5: Ikona 

služby Platba 

ONLINE 

                                                           
19 OTP Banka: Nákupná zóna OTPpay. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné 

na <http://www.otpbank.sk/sk/elektronicke-bankovnictvo/nakupna-zona-otppay/> 
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Zákazník (klient Poštovej banky) môţe v takomto obchode zaplatiť za tovar 

priamo cez internet banking Poštovej banky. Obchodníkovi sluţba zabezpečí správnu 

identifikáciu platieb, ako aj e-mailové potvrdenie s informáciou o potvrdení úhrady, 

resp. pripísaní úhrady na účet obchodníka. 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník nemusí byť klientom Poštovej banky a mať v nej vedený účet, je 

potrebné podpísať dohodu o spolupráci pri poskytovaní sluţby Platba ONLINE. 

Sluţba Platba ONLINE je obchodníkovi poskytovaná bezplatne, v prípade, ţe 

má v Poštovej banke vedený účet. Ak obchodník chce vyuţívať sluţbu Platba ONLINE, 

ale vyuţíva účet v inej banke, aktivácia sluţby je spoplatnená sumou 16,60 euro. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby Platba ONLINE je potrebné podpísať dohodu o spolupráci 

pri poskytovaní sluţby Platba ONLINE. Prílohu dohody tvorí technický popis volania 

premostenia na internet banking Poštovej banky. 

Odkaz, ktorý aplikácia elektronického obchodu vyuţíva má nasledovnú štruktúru: 

https://ibpb2.pabk.sk/inbank/gateposk.asp?P1={suma transakcie}&P2={prv 

á doplnková suma transakcie}&P3={druhá doplnková suma transakcie}&P7={ 

variabilný symbol}&P8={skrátený názov obchodu} 

Popis odovzdávaných parametrov: 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta, suma sa vţdy udáva 

v eurách. Desatinné miesta sa oddeľujú čiarkou, 

 prvá doplnková suma transakcie – zadáva sa suma napr. za balné. V prípade 

neopodstatnenosti sa zadáva 0, 

 druhá doplnková suma transakcie – zadáva sa suma napr. za dopravné. 

V prípade neopodstatnenosti sa zadáva 0, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 skrátený názov obchodu – maximálne 20-znakový identifikátor obchodu, ktorý 

si obchodník dohodol s bankou pri uzatváraní zmluvy. 
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Po kliknutí na vygenerovaný odkaz bude klient presmerovaný na stránku 

internet bankingu Poštovej banky. Po prihlásení sa mu zobrazí vyplnený formulár 

tuzemského prevodného príkazu. Potom uţ iba potvrdí platbu a peniaze z jeho účtu 

budú okamţite poslané na účet internetového obchodníka. Po transakcii bude zákazník 

presmerovaný na stránku elektronického obchodu, ktorej adresa bola dohodnutá 

pri podpise dohody o spolupráci. 

Obchodník je o výsledku transakcie informovaný pomocou emailovej správy 

a peniaze sú prevedené na jeho účet. V prípade, ţe má obchodník vedený účet 

v Poštovej banke, notifikačný email môţe byť šifrovaný pomocou PGP. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby nie je podmienené vedením účtu v Poštovej banke. Proces 

zriadenia sluţby je však v oboch prípadoch totoţný, líši sa iba prípadným zaplatením 

aktivačného poplatku, ak obchodník nemá v Poštovej banke vedený účet. Obchodník 

musí v banke uzavrieť dohodu o spolupráci pri poskytovaní sluţby Platba ONLINE 

a následne zabezpečiť vytvorenie a pridanie odkazu do elektronického obchodu. 

Banka nevyţaduje testovanie a teda sluţbu je moţné zriadiť hneď nasledovný 

deň po podpise dohody. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Výhodou je moţnosť zriadenia sluţby v krátkom čase a skutočnosť, ţe 

obchodník nemusí mať v Poštovej banke vedený účet. Nevýhodou je notifikácia iba 

prostredníctvom emailov.
20

 

 

2.8. Slovenská sporiteľňa, a.s. – služba SporoPay 

 

Elektronická platba prostredníctvom systému SporoPay je 

určená klientom Slovenskej sporiteľne, ktorí vyuţívajú sluţbu 

internet banking. 

 

Obrázok č.  6: Ikona 

služby SporoPay 

 

                                                           
20 Poštová banka: E-obchod. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné 

na <http://www.pabk.sk/remark/servlet/remarkS?pageID=72> 
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Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí byť klientom Slovenskej sporiteľne a mať v banke vedený 

podnikateľský účet, s bankou je potrebné uzavrieť zmluvu o zriadení sluţby SporoPay. 

Sluţba SporoPay je poskytovaná bezplatne, obchodník však musí mať 

v Slovenskej sporiteľni vedený podnikateľský účet. Najlacnejší variant podnikateľského 

účtu je s balíkom sluţieb Business, kde je mesačný poplatok 5,15 eura. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby SporoPay je potrebné uzavrieť zmluvu o zriadení sluţby. 

Obchodník od banky obdrţí technický popis k sluţbe SporoPay a tajný kľúč. 

Obchodník odovzdáva internet bankingu Slovenskej sporiteľne parametre 

pomocou URL adresy v nasledovnom formáte: 

https://ib.slsp.sk/epayment/epayment/epayment.xml?pu_predcislo={predčí 

slo účtu}&pu_cislo={číslo účtu}&pu_kbanky={kód banky}&suma={suma trans 

akcie}&mena={mena transakcie}&vs={variabilný symbol}&ss={špecifický sy 

mbol}&url={návratová adresa}&param={parameter internetového obchodníka 

}&sign1={podpis transakcie} 

Popis povinne odovzdávaných parametrov: 

 predčíslo účtu – predčíslo účtu internetového obchodníka, v prípade, ţe účet 

nemá predčíslo, systém internetového obchodníka odovzdá parameter 

s prázdnou hodnotou, 

 číslo účtu – číslo účtu internetového obchodníka – účet, v prospech ktorého sú 

realizované transakcie, 

 kód banky – kód banky účtu obchodníka, povolený je iba kód Slovenskej 

sporiteľne – 0900, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta. Desatinné miesta sa 

oddeľujú bodkou, 

 mena transakcie – mena transakcie, musí byť „EUR“, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 špecifický symbol – špecifický symbol platby, 
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 návratová adresa – URL adresa, na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. K tejto adrese sa pridávajú parametre, ktoré 

informujú obchodníka o stave transakcie, 

 parameter internetového obchodníka – doplnkový identifikátor transakcie. 

Po vykonaní transakcie je tento parameter pridaný k návratovej adrese. 

Parameter môţe obsahovať iba ASCII znaky okrem bodkočiarky, otáznika 

a znaku and (&). Parameter obsahuje názov parametra a jeho hodnotu spojené 

sekvenciou %3D (znak “=” reprezentovaný URL entitou), 

 podpis transakcie – kontrolný 32-znakový reťazec, ktorý sa vytvorí z parametrov 

transakcie zakódovaním pomocou prideleného tajného kľúča.  

V prípade, ţe má obchodník k dispozícii aj doplnkové informácie o klientovi, môţe 

systém internetového obchodníka odovzdávať aj nasledujúce nepovinné parametre: 

&acc_prefix={predčíslo účtu klienta}&acc_number={číslo účtu klienta}& 

mail_notif_att={notifikácia pre klienta}&email_adr={emailová adresa kl 

ienta}&client_login={identifikačné číslo klienta}&auth_tool_type={auto 

rizačný predmet klienta} 

 predčíslo účtu klienta – predčíslo účtu, z ktorého je transakcia vykonávaná, 

 číslo účtu klienta – číslo účtu, z ktorého je transakcia vykonávaná, 

 notifikácia pre klienta – môţe mať hodnotu 1 = nezasielať ţiadnu notifikáciu, 2 

= odoslať notifikáciu na emailovú adresu klienta zadanú v internet bankingu, 3 = 

zaslať notifikáciu na emailovú adresu zadanú v ďalšom parametri, 

 emailová adresa klienta – je moţné zadať emailovú adresu, na ktorú sa má 

odoslať informácia o realizácii transakcie, parameter je povinný pri nastavení 

predošlého parametra na hodnotu 3, 

 identifikačné číslo klienta – 9 numerických znakov, jedná sa o prihlasovací kód 

klienta do elektronických sluţieb Slovenskej sporiteľne, 

 autorizačný predmet klienta – nadobúda hodnoty 1 pre elektronický osobný kľúč 

alebo 2 pre autorizáciu prostredníctvom GRID karty. 

Podpis transakcie je 32-znakový ASCII reťazec, ktorý vznikne zakódovaním 

reťazca pozostávajúceho z parametrov predčíslo účtu, číslo účtu, kód banky, suma 

transakcie, mena transakcie, variabilný symbol, špecifický symbol, návratová adresa 

a parameter internetového obchodníka. Parametre sa spájajú do jedného reťazca, pričom 

oddelené sú znakom bodkočiarka. Z reťazca sa najprv vytvorí HASH s dĺţkou 20 bajtov 
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pomocou algoritmu SHA1. K týmto sa pridajú 4 bajty s hodnotou #FF, čím vznikne 24 

bajtový reťazec. Daných 24 bajtov sa zašifruje funkciou 3DES v CBC móde s pouţitím 

šifrovacieho kľúča a s inicializačným vektorom 8x #00 (16 bajtový šifrovací kľúč 

obchodník získa pomocou funkcie base64encode z prideleného 24 znakového tajného 

kľúča). Výsledných 24 bajtov je potrebné následne zakódovať pomocou base64 

a vytvoriť tak podpis pozostávajúci z 32 ASCII znakov.
 21

 

Po presmerovaní zákazníka do systému sluţby SporoPay bude najskôr overený 

podpis údajov. V prípade neúspešného overenia bude klientovi ponúknutá moţnosť 

návratu na stránku internetového obchodníka bez zaplatenia. Po prihlásení klienta 

do internet bankingu a úspešnom certifikovaní platby, bude klient presmerovaný 

na URL adresu stanovenú internetovým obchodníkom, ktorá bude zároveň obsahovať aj 

parametre obsahujúce stav transakcie. 

Realizáciu platby potvrdí banka obchodníkovi aj zaslaním emailovej správy. 

Potvrdenie o realizácii platby je zaslané ihneď po uskutočnení platby v prospech účtu 

obchodníka. Potvrdenie je zasielané v prílohe emailu buď ako skomprimovaný textový 

súbor vo formáte ZIP s heslom, alebo ako podpísaná a zašifrovaná správa pomocou 

PGP kľúča obchodníka.  

Slovenská sporiteľňa poskytuje obchodníkom dva varianty sluţby SporoPay. 

Sluţba SporoPay Online poskytuje obchodníkovi online informáciu o výsledku 

zrealizovanej transakcie prostredníctvom návratovej adresy, ku ktorej sú pridané 

parametre result (informácia o prijatí transakcie bankou) a real (informácia 

o zrealizovaní transakcie), spolu s  bezpečnostným podpisom. Sluţba SporoPay Offline 

sa od sluţby SporoPay Online odlišuje tým, ţe obchodník je informovaný o výsledku 

transakcie prostredníctvom návratovej adresy, ale táto informácia nie je podpísaná 

bankou, a teda obchodník môţe označiť transakciu za zrealizovanú aţ po prijatí emailu. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením podnikateľského účtu v Slovenskej 

sporiteľni a obchodník musí s bankou uzavrieť zmluvu o zriadení a vyuţívaní sluţby 

SporoPay. Obchodník od banky obdrţí technický popis sluţby SporoPay a tajný kľúč 

vygenerovaný bankou. 

                                                           
21 O'MAHONY, D. - PEIRCE, M. - TEWARI, H.: Electronic Payment Systems for E-Commerce. 2nd edition. 

Boston: Artech House Publishers, 2001, str. 26. ISBN 978-1580532686. 
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Banka nevyţaduje testovaciu prevádzku, nakoľko v prípade nesprávneho 

generovania parametra podpisu transakcie je na stránke internet bankingu zobrazená 

hláška „Obchod nezadal správne údaje.“ a zákazník je vrátený na stránku 

elektronického obchodu.  

Sluţbu je moţné zriadiť ihneď po podpise zmluvy a po obdrţaní tajného kľúča 

od banky, teda prakticky bez zdrţania. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba SporoPay zjednoduší zákazníkovi platbu za tovar a sluţby nakúpené 

v elektronickom obchode, pričom obchodník dostane ihneď po zrealizovaní transakcie 

od banky informáciu o stave transakcie. 

Sluţba je poskytovaná bezplatne, obchodník však musí mať v Slovenskej 

sporiteľni vedený podnikateľský účet.
22

 

 

2.9. Tatra banka, a.s. – služba TatraPay 

 

TatraPay je produkt Tatra banky, vďaka ktorému majú 

klienti moţnosť platiť prostredníctvom internet bankingu Tatra 

banky vo virtuálnych obchodných domoch. 

 

Obrázok č.  7: Ikona 

služby TatraPay 

TatraPay je určený pre dve cieľové skupiny uţívateľov. Pre klientov Tatra banky 

a pre obchodníkov - majiteľov virtuálnych obchodných domov na internete. Klienti 

Tatra banky ho vyuţijú pri objednávaní tovaru cez internet. Postačí mať vedený beţný 

účet v Tatra banke a mať aktívnu sluţbu internet banking. Obchodníci ho naopak môţu 

vyuţiť pri skvalitňovaní sluţieb, ktoré poskytujú svojim zákazníkom. 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí mať v Tatra banke vedený podnikateľský účet, musí mať 

na stránke elektronického obchodu uvedené kompletné kontaktné údaje, obchodné 

                                                           
22 Slovenská sporiteľňa: Informácie pre internetových obchodníkov. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné 

na <http://www.slsp.sk/ActiveWeb/Page/sk/firemne_elektronicke_spay_inf/informacie_pre_internetovych_obchodni

kov.htm> 



46 
 

podmienky a reklamačný poriadok a s bankou je potrebné uzatvoriť zmluvu 

o poskytovaní sluţby TatraPay. 

Sluţba TatraPay je obchodníkovi poskytovaná bezplatne, obchodník však musí 

mať v Tatra banke vedený podnikateľský účet. Najlacnejší variant podnikateľského účtu 

je s balíkom sluţieb TatraBusiness, kde je mesačný poplatok 4,28 eura. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby TatraPay je potrebné poţiadať banku o zriadenie sluţby 

TatraPay vyplnením príslušného formulára s uvedením všetkých detailov 

o elektronickom obchode. Následne po kontrole obchodných podmienok 

a reklamačného poriadku môţe byť s obchodníkom uzatvorená zmluva o poskytovaní 

sluţby. Prílohou ku zmluve je technická špecifikácia sluţby pre obchodníka. Obchodník 

obdrţí od banky po podpise zmluvy aj bezpečnostný kľúč s popisom parametrov 

a algoritmami šifrovania SHA1 a DES.
23

 

Stránka obchodníka posiela internet bankingovému serveru banky parametre 

prostredníctvom nasledujúcej URL adresy: 

https://moja.tatrabanka.sk/cgi-bin/e-commerce/start/e-commerce.jsp?PT= 

TatraPay& MID={identifikátor obchodníka}&AMT={suma transakcie}&CURR={m 

ena transakcie}&VS={variabilný symbol}&RURL={návratová adresa}&SIGN={p 

odpis transakcie} 

Popis povinne odovzdávaných parametrov: 

 identifikátor obchodníka – 3 aţ 4-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi 

pridelený pri podpise zmluvy o prevádzkovaní sluţby TatraPay, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta. Desatinné miesta sa 

oddeľujú bodkou, 

 mena transakcie – kód meny, v ktorej bude transakcia vykonaná. Kód pre EUR 

je 978, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

                                                           
23 KOU, W.: Payment Technologies for E-Commerce. 1st edition. New York: Springer, 2003, str. 13. ISBN 3-540-

44007-0. 
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 návratová adresa – URL adresa, na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. K tejto adrese sa pridávajú parametre, ktoré 

informujú obchodníka o výsledku transakcie, 

 podpis transakcie – kontrolný 16-znakový reťazec, ktorý sa vytvorí z parametrov 

transakcie zakódovaním pomocou prideleného bezpečnostného kľúča.  

Okrem týchto parametrov môţe obchodník poslať banke aj dodatočné parametre: 

&SS={špecifický symbol}&CS={konštantný symbol}&RSMS={návratová SMS}&RE 

M={návratový email}&DESC={popis transakcie}&AREDIR={automatické presme 

rovanie}&LANG={identifikácia jazyka} 

 špecifický symbol – špecifický symbol platby, 

 konštantný symbol – konštantný symbol platby, 

 návratová SMS – je moţné zadať číslo mobilného telefónu, na ktoré sa má 

odoslať informácia o realizácii transakcie, 

 návratový email – je moţné zadať emailovú adresu, na ktorú sa má odoslať 

informácia o realizácii transakcie, 

 popis transakcie – je nepovinným parametrom, je moţné zadať doň ľubovoľný 

text o maximálnej dĺţke 20 znakov. Je určený pre lepšiu identifikáciu platby, 

 automatické presmerovanie – umoţňuje automatické presmerovanie zákazníka 

na stránku obchodníka. Pri hodnote 0 po uskutočnení transakcie zákazník ostáva 

na stránke internet bankingu a na stránku obchodníka je presmerovaný aţ 

po kliknutí na tlačidlo „pokračovať“. Pri hodnote 1 je zákazník automaticky po 9 

sekundách presmerovaný na stránku obchodníka, 

 identifikácia jazyka – umoţňuje presmerovanie zákazníka na internet banking 

v ţelanej jazykovej mutácii. Zadáva sa dvojznakový kód jazyka: „sk“ 

pre slovenský, „en“ pre anglický, „de“ pre nemecký a „hu“ pre maďarský jazyk. 

Podpis transakcie je 16-znakový reťazec, ktorý vznikne zreťazením chránených 

parametrov - identifikátor obchodníka, suma transakcie, mena transakcie, variabilný 

symbol, konštantný symbol (ak bol zadaný) a návratová adresa do jedného reťazca 

a jeho následným šifrovaním. Z reťazca sa najprv vytvorí HASH algoritmom SHA1. 

Z tohto HASHu sa vezme prvých 8 bajtov a zašifruje sa algoritmom DES pomocou 

prideleného bezpečnostného kľúča obchodníka. Vznikne 8 bajtový bezpečnostný 

podpis, ktorý sa skonvertuje do 16 bajtového reťazca, ktorý reprezentuje jeho zápis 

v hexadecimálnej sústave. 
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Banka po prijatí správy vytvorí z tých istých parametrov, rovnakým spôsobom, 

kontrolný bezpečnostný podpis a porovná ho s hodnotou prijatého podpisu transakcie. 

Platba sa zrealizuje len v prípade rovnosti bezpečnostných podpisov. 

Proces platby s vyuţitím systému TatraPay znázorňuje príloha č. 2. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením účtu v Tatra banke. Obchodník musí 

banku poţiadať o zriadenie sluţby TatraPay, pričom súčasťou ţiadosti sú všetky detaily 

o elektronickom obchode, akými sú napr. údaje o prevádzkovateľovi, údaje 

o predávanom sortimente a poskytovaných sluţbách, obchodné podmienky 

a reklamačný poriadok. Po schválení ţiadosti zo strany banky môţe byť s obchodníkom 

uzatvorená zmluva o prevádzkovaní sluţby TatraPay a zároveň obchodník od banky 

obdrţí technickú špecifikáciu sluţby a bezpečnostný kľúč. 

Banka vyţaduje najprv testovaciu prevádzku, a aţ po overení funkčnosti 

a správnosti odovzdávaných parametrov medzi stránkou obchodníka a bankou zo strany 

banky môţe obchodník sprístupniť platobný portál TatraPay pre svojich zákazníkov. 

Schválenie ţiadosti o zriadenie sluţby TatraPay trvá banke 1-2 týţdne. 

Po schválení ţiadosti a podpise zmluvy môţe obchodník implementovať sluţbu 

do stránky elektronického obchodu, následne po otestovaní implementácie zo strany 

banky je obchodník presunutý do ostrej prevádzky. Testovanie trvá dva pracovné dni. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba TatraPay je najkomplexnejším riešením pre prijímanie online platieb 

v porovnaní s ostatnými platobnými systémami poskytovanými slovenskými bankami. 

Obchodník odovzdáva internet bankingu prostredníctvom sluţby TatraPay všetky údaje 

potrebné pre spracovanie transakcie, pričom navyše môţe pomocou parametrov nastaviť 

aj niektoré vlastnosti stránky internet bankingu, na ktorý je zákazník presmerovaný. 

Samozrejmosťou je spätné presmerovanie zákazníka na stránku elektronického 

obchodu, pričom obchodník môţe byť okrem online notifikácie informovaný 

o úspešnosti transakcie aj emailom či SMS správou. 
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Sluţba je poskytovaná bezplatne, obchodník však musí mať v Tatra banke 

vedený účet.
24

 

 

2.10. UniCredit Bank Slovakia, a.s. – služba UniPlatba 

 

Sluţba UniPlatba umoţňuje klientom UniCredit Bank 

platiť za tovar a sluţby prostredníctvom aktívnych sluţieb Online 

Banking, BusinessNet alebo BusinessNet Professional 

v elektronických obchodoch. 

 

Obrázok č.  8: Ikona 

služby UniPlatba 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník nemusí mať v UniCredit Bank vedený účet, je potrebné iba uzatvoriť 

dohodu o spolupráci pri poskytovaní sluţby UniPlatba. 

Sluţba UniPlatba je pre obchodníkov poskytovaná zdarma. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby UniPlatba je potrebné uzatvoriť dohodu o spolupráci 

pri poskytovaní sluţby UniPlatba. Obchodník následne od banky obdrţí technický popis 

sluţby a je mu pridelené číslo obchodníka. 

Obchodník zabezpečí presmerovanie na aplikáciu internet bankingu UniCredit 

Bank prostredníctvom adresy s nasledujúcou štruktúrou: 

https://sk.unicreditbanking.net/disp?restart=true&link=login.tplogin.s 

ystem_login&MID={identifikátor obchodníka}&LNG=SK&AMT={suma transakcie 

}&VS={variabilný symbol}&CS={konštantný symbol} 

Popis odovzdávaných parametrov: 

 identifikátor obchodníka – 6-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi 

pridelený po uzatvorení dohody o spolupráci, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta. Desatinné miesta sa 

oddeľujú bodkou, 

                                                           
24 Tatra banka: TatraPay. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné 

na <http://www.tatrabanka.sk/cms/page/sk/mali_podnikatelia/elektronicke_bankovnictvo/tatrapay.html> 



50 
 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 konštantný symbol – konštantný symbol platby. 

Zákazník je pomocou adresy presmerovaný na stránku internet bankingu 

UniCredit Bank, kde sa prihlási prostredníctvom svojich prístupových kódov. 

Automaticky sa mu zobrazí platobný príkaz, ktorý zákazník iba potvrdí prideleným 

autorizačným nástrojom. Po transakcii je zákazník presmerovaný na stránku 

internetového obchodníka, ktorej adresa bola dohodnutá pri uzatvorení dohody 

o spolupráci. 

Obchodník je o výsledku transakcie informovaný pomocou emailovej správy 

alebo prostredníctvom parametrov pridaných k návratovej URL adrese. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby nie je podmienené vedením účtu v UniCredit Bank. Proces 

zriadenia sluţby je však pre prípad vedenia účtu v banke totoţný s prípadom, keď 

obchodník účet v UniCredit Bank vedený nemá. Podmienkou zriadenia sluţby je 

uzatvorenie dohody o spolupráci pri poskytovaní sluţby UniPlatba. Obchodníkovi je 

poskytnutý identifikátor obchodníka a technický popis k sluţbe UniPlatba na základe 

ktorej obchodník zabezpečí implementáciu sluţby do elektronického obchodu. 

Banka nevyţaduje testovanie, sluţbu je moţné zriadiť deň po podpise dohody 

o spolupráci. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Výhodou je moţnosť zriadenia sluţby v krátkom čase a skutočnosť, ţe 

obchodník nemusí mať v UniCredit Bank vedený účet. Banka umoţňuje aj online 

notifikáciu o výsledku transakcie, táto notifikácia ale nie je ţiadnym spôsobom 

chránená proti prípadnej zmene (nie je podpísaná) a teda obchodník by mal transakciu 

povaţovať za zrealizovanú aţ v momente pripísania platby na jeho účet.25 

 

 

                                                           
25 UniCredit Bank Slovakia: UniPlatba. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné 

na <http://www.unicreditbank.sk/index.php?www=UniPlatba_2&navigation_id=1215> 
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2.11. VOLKSBANK Slovensko, a.s. – služba VeBpay 

 

Sluţba VeBpay umoţňuje internetovému obchodníkovi 

prijímať platby za tovar a sluţby, ktoré ponúka vo svojom 

elektronickom obchode klientom VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

s aktívnou sluţbou internet bankingu - lubaiba. 

 

Obrázok č.  9: Ikona 

služby VeBpay 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník nemusí byť klientom VOLKSBANK Slovensko a nemusí mať 

v banke zriadený podnikateľský účet, musí s bankou iba uzavrieť zmluvu o poskytovaní 

bankovej sluţby VeBpay. 

Sluţba VeBpay je obchodníkovi poskytovaná bezplatne. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby VeBpay je potrebné s VOLKSBANK Slovensko uzavrieť 

zmluvu o poskytovaní bankovej sluţby VeBpay. Prílohou k zmluve je manuál 

pre obchodníka obsahujúci detailný popis komunikácie elektronického obchodu 

s bankou. Obchodník taktieţ od banky obdrţí identifikátor obchodníka a šifrovací kľúč. 

Na základe špecifikácie obchodník vytvára odkaz, na ktorý je zákazník 

elektronického obchodu pri platbe presmerovaný: 

https://ibs.volksbank.sk/vebpay?MID={identifikátor obchodníka}&AMT={su 

ma transakcie}&VS={variabilný symbol}&CS={konštantný symbol}&RURL={náv 

ratová adresa}&DESC={popis transakcie}&SIGN={podpis transakcie} 

Popis odovzdávaných parametrov: 

 identifikátor obchodníka – 6-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi 

pridelený pri podpise zmluvy o poskytovaní bankovej sluţby, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta, suma sa vţdy udáva 

v eurách. Desatinné miesta sa oddeľujú bodkou, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 konštantný symbol – konštantný symbol platby, 



52 
 

 návratová adresa – URL adresa, na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. K tejto adrese sa pridávajú parametre, ktoré 

informujú obchodníka o stave transakcie, 

 popis transakcie – je nepovinným parametrom, je moţné zadať doň ľubovoľný 

text o maximálnej dĺţke 35 znakov. Tento popis sa objaví obchodníkovi aj 

kupujúcemu vo výpise transakcií na účte pre jednoduchšiu identifikáciu platby, 

 podpis transakcie – kontrolný 16-znakový reťazec, ktorý sa vytvorí z parametrov 

transakcie zakódovaním pomocou prideleného šifrovacieho kľúča. Zabezpečuje 

nemoţnosť zmeny jednotlivých parametrov platby počas presmerovania 

zákazníka z elektronického obchodu na stránku internetového bankovníctva 

VOLKSBANK Slovensko. 

Podpis transakcie je 16-znakový reťazec, ktorý vznikne spojením niektorých 

parametrov v odkaze (identifikátor obchodníka, suma transakcie, variabilný symbol, 

konštantný symbol, návratová adresa) do jedného dlhého reťazca a jeho následným 

šifrovaním. Z reťazca sa najprv vytvorí HASH algoritmom SHA1. Z tohto HASHu sa 

vezme prvých 8 znakov a zašifruje sa algoritmom DES pomocou prideleného 

bezpečnostného kľúča obchodníka. Vznikne 8 znakový reťazec, ktorý sa skonvertuje 

do hexa zápisu, teda vznikne 16 znakový reťazec, ktorý tvorí podpis transakcie. 

Aplikácia internetového bankovníctva poţiadavku akceptuje iba v prípade, ţe 

všetky parametre príkazu sú správne vyplnené a zároveň podpis transakcie súhlasí 

s podpisom transakcie vytvoreným na strane banky. 

Zákazník je prostredníctvom vygenerovaného odkazu presmerovaný na stránku 

internetového bankovníctva VOLKSBANK Slovensko. Zákazník sa na stránke 

pre zadanie autentifikačných parametrov autentifikuje a následne na stránke 

pre overenie a certifikáciu prevodného certifikuje vygenerovaný platobný príkaz. 

Systém oboznámi o výsledku transakcie zákazníka a po ukončení práce s VeBpay je 

tento presmerovaný späť na stránku internetového obchodníka. Internetovému 

obchodníkovi bude k návratovej URL pripojená aj informácia o výsledku úhrady. 

Zároveň je obchodník o výsledku transakcie informovaný aj prostredníctvom SMS a / 

alebo emailu. 

Proces platby s vyuţitím systému VeBpay detailne znázorňuje príloha č. 3. 
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Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby nie je podmienené vedením účtu vo VOLKSBANK Slovensko. 

Obchodník musí s bankou iba uzavrieť zmluvu o poskytovaní bankovej sluţby VeBpay, 

pričom od banky obdrţí manuál pre obchodníka a identifikátor obchodníka spolu 

so šifrovacím kľúčom. Banka umoţňuje obchodníkovi testovaciu prevádzku v trvaní 

maximálne 10 dní, po ukončení testovacej prevádzky prechádza do reţimu ostrej 

prevádzky. Testovanie nie je povinné. Celý proces od podpísania zmluvy s bankou 

po spustenie do ostrej prevádzky je moţné zrealizovať v priebehu 2 pracovných dní. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba VeBpay poskytuje obchodníkovi spoľahlivé riešenie na prijímanie online 

platieb od svojich zákazníkov. Obchodník odovzdáva internet bankingu všetky potrebné 

platobné údaje a taktieţ je spätne informovaný o výsledku transakcie online. Zároveň 

dostáva notifikáciu o realizácii platby aj prostredníctvom emailu alebo SMS. 

Sluţba je poskytovaná bezplatne a obchodník nemusí mať vo VOLKSBANK 

Slovensko vedený účet, v tomto prípade mu budú prostriedky pripísané na účet v inej 

banke aţ po zúčtovaní prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra.
26

 

 

2.12. Všeobecná úverová banka, a.s. – služba ePlatby VÚB 

 

Sluţba ePlatby VÚB je produktom VÚB, prostredníctvom 

ktorej môţu zákazníci elektronického obchodu uskutočniť úhradu 

za objednaný tovar alebo sluţby. Sluţba je určená pre klientov 

VÚB, ktorí majú zriadený internet banking. 

 

Obrázok č.  10: Ikona 

služby ePlatby VÚB 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí mať vo VÚB vedený podnikateľský účet a s bankou je 

potrebné uzavrieť zmluvu o poskytovaní sluţby ePlatby VÚB. Zriadenie a 

prevádzkovanie sluţby ePlatby VÚB je pre internetových obchodníkov bezplatné. 

Obchodník však musí mať vo VÚB vedený podnikateľský účet. Najlacnejší variant 

                                                           
26 VOLKSBANK Slovensko: OPIS CENNÝCH PAPIEROV. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné 

na <http://www.volksbank.sk/nweb/main.nsf/vw_ByID/26F89EF4CFED282CC12574F200433222/$File/OPIS%20V

II.pdf> 
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podnikateľského účtu poskytovaný bankou je flexibiznis účet, kde je mesačný poplatok 

3,62 eura. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby ePlatby VÚB je potrebné uzavrieť zmluvu o poskytovaní 

sluţby ePlatby VÚB a banke odovzdať popis tovaru a sluţieb internetového 

obchodníka. Obchodník od banky po schválení zmluvy obdrţí technický popis k sluţbe 

a bezpečnostný kľúč vygenerovaný bankou. 

Obchodník presmeruje klienta na stránku internet bankingu VÚB 

prostredníctvom vygenerovanej URL adresy v nasledujúcom formáte: 

https://ib.vub.sk/e-platbyeuro.aspx?MID ={identifikátor obchodníka}&AM 

T={suma transakcie}& VS={variabilný symbol}&CS={konštantný symbol}&RUR 

L={návratová adresa}&SIGN={podpis transakcie} 

Popis odovzdávaných parametrov: 

 identifikátor obchodníka – identifikátor, ktorý je obchodníkovi pridelený 

pri podpise zmluvy o poskytovaní sluţby ePlatby VÚB, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta. Desatinné miesta sa 

oddeľujú bodkou, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 konštantný symbol – konštantný symbol platby, 

 návratová adresa – URL adresa, na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. K tejto adrese sa pridávajú parametre, ktoré 

informujú obchodníka o výsledku transakcie, 

 podpis transakcie – kontrolný 16-znakový reťazec, ktorý sa vytvorí z parametrov 

transakcie zakódovaním pomocou prideleného bezpečnostného kľúča. 

Podpis transakcie je 16-znakový reťazec, ktorý vznikne zreťazením parametrov 

identifikátor obchodníka, suma transakcie, variabilný symbol, konštantný symbol (ak 

bol zadaný), návratová adresa do jedného dlhého reťazca a jeho následným šifrovaním. 

Z reťazca sa najprv vytvorí HASH s dĺţkou 20 bajtov pomocou algoritmu SHA1. 

Prvých 8 bajtov HASHu sa zakryptuje algoritmom DES s pouţitím hesla, v móde ECB 
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bez inicializačného vektora. Vznikne 8 bajtový kľúč, ktorý sa skonvertuje do 16 

bajtového reťazca, reprezentujúceho jeho hexadecimálny zápis. 

Banka prijme poţiadavku od obchodníka iba v prípade, ţe bankou vygenerovaný 

podpis transakcie bude zhodný s podpisom transakcie od obchodníka. Po presmerovaní 

na internet banking VÚB stačí uţ iba potvrdiť predvyplnený platobný príkaz. Následne 

je zákazník presmerovaný na stránku obchodníka podľa parametra návratovej adresy. 

Realizáciu platby potvrdí banka obchodníkovi aj zaslaním emailovej správy. 

Potvrdenie o realizácii platby je zaslané jednotlivými potvrdzovacími emailami 

okamţite po uskutočnení platby v prospech účtu obchodníka. Potvrdenie je zasielané 

v prílohe emailu buď ako skomprimovaný textový súbor vo formáte RAR s heslom, 

alebo podpísaný a zašifrovaný verejným PGP kľúčom obchodníka. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením účtu vo VÚB. Obchodník musí 

s bankou uzavrieť zmluvu o poskytovaní sluţby ePlatby VÚB a banke odovzdať popis 

tovaru a sluţieb internetového obchodníka. Obchodník od banky po schválení zmluvy 

obdrţí technický popis k sluţbe a bezpečnostný kľúč vygenerovaný bankou. 

Banka vyţaduje aj testovaciu prevádzku a aţ po overení správnosti 

odovzdávaných parametrov medzi stránkou obchodníka a bankou môţe obchodník 

systém ePlatby VÚB sprístupniť pre všetkých zákazníkov. 

Zmluva o poskytovaní sluţby ePlatby VÚB je spravidla schválená v priebehu 

jedného týţdňa. Následne môţe obchodník zabezpečiť technické riešenie sluţby podľa 

technickej prílohy. Po otestovaní sluţby môţe byť sluţba spustená do ostrej prevádzky. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba ePlatby VÚB poskytuje obchodníkovi moţnosť prijímať online platby 

od jeho zákazníkov vrátane online notifikácie o výsledku transakcie. 

Sluţba je poskytovaná bezplatne, obchodník však musí mať vo VÚB vedený 

podnikateľský účet.
27

  

                                                           
27 VÚB: ePlatby VÚB. [online]. [citované 14.3.2009] Dostupné na <http://www.vub.sk/show.asp?category=1911> 
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3. MOŽNOSTI PRIJÍMANIA PLATOBNÝCH KARIET 

NA INTERNETE 

 

Platba platobnou kartou je veľmi obľúbeným spôsobom platby v západnej 

Európe a v USA. Dokonca je v týchto regiónoch najrozšírenejším spôsobom platby 

na internete.
28

 Kaţdoročne stúpa aj obľuba platobných kariet medzi klientmi 

slovenských bánk, ku koncu júla 2008 ich bolo na Slovensku vydaných uţ viac ako 5 

miliónov.
29

 Klienti vyuţívajú platobné karty zväčša na hotovostné výbery, ale spolu 

s rastom objemu transakcií vykonaných prostredníctvom platobných kariet vzrastá 

kaţdoročne aj vyuţívanie platobných kariet na bezhotovostné transakcie.
30

 

Platba prostredníctvom platobných kariet na internete prebieha podobným 

spôsobom ako pri platbe prostredníctvom internetového bankovníctva. Do procesu 

platby ale okrem kupujúceho, obchodníka a banky, v ktorej má obchodník vedený účet 

vstupujú aj ďalšie subjekty – prevádzkovateľ internetovej platobnej brány, inštitúcia, 

ktorá vydala platobnú kartu a kartová spoločnosť. 

Pri platbe cez internet obchodník presmeruje svojho zákazníka na platobnú 

bránu, kde zákazník zadá údaje o svojej platobnej karte. Platobná brána autentifikuje 

kartu a autorizuje platbu v spolupráci s kartovou spoločnosťou a vydavateľom karty 

a poskytne informáciu o úspešnosti resp. neúspešnosti transakcie obchodníkovi. 

V nasledujúcej kapitole je prehľad platobných systémov, prostredníctvom 

ktorých môţu obchodníci prijímať platobné karty v prostredí internetu. Prehľad 

obsahuje iba platobné brány, ktoré sú poskytované slovenskými komerčnými bankami. 

Keďţe sú platobné karty medzinárodne vyuţiteľné, obchodníci môţu pre ich prijímanie 

vyuţiť aj akékoľvek zahraničné platobné brány, ale taktieţ aj tzv. elektronické 

peňaţenky ako napríklad systém PayPal.
31

 

 

                                                           
28 EVANS, D. - SCHMALENSEE, R.: Paying with Plastic. The Digital Revolution in Buying and Borrowing. 2nd 

edition. Cambridge: The MIT Press, 2005, str. 305. ISBN 978-0-262-55058-1. 
29 Zdruţenie pre bankové karty SR: Počet vydaných platobných kariet k 31.07.2008. [online]. [citované 21.3.2009] 

Dostupné na <http://www.zbk.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=Webpage&s=graf_11> 
30 VÚB: Výročná správa 2007. [online]. [citované 21.3.2009] Dostupné 

na <http://www.vub.sk/images/pdf/banka/VUBvyrocnasprava07.pdf> 
31 WAIC, V.: Platíme skutečně moderně?. In: computer, ročníl XV., číslo 18/08, s. 34. 
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3.1. Československá obchodná banka, a.s. – služba ČSOB e-Comm 

(PayMUZO) 

 

ČSOB spolupracuje so spoločnosťou Global Payments 

Europe s.r.o., ktorá je regionálnym zastúpením spoločnosti Global 

Payments Inc., lídra v sprostredkovaní platieb prostredníctvom 

platobných kariet na globálnej úrovni. 

 

Obrázok č.  11: Ikona 

služby GPwebpay 

Spoločnosť Global Payments Europe s.r.o. prevádzkuje pre ČSOB systém 

PayMUZO (GPwebpay). Jedná sa o internetovú platobnú bránu plne podporujúcu 

štandard 3-D Secure, ktorá umoţňuje elektronickým obchodom prijímať platby 

uskutočnené platobnými kartami asociácií VISA a MasterCard v prostredí siete internet. 

V súčasnosti sa na slovenskom trhu na počte všetkých uskutočnených transakcií 

podieľajú platobné karty VISA, resp. MasterCard pribliţne rovnako – 50 %. Ostatné 

značky sú v objemoch platieb na slovenskom trhu z hľadiska podielu zanedbateľné. 

 

Popis systému PayMUZO 

Vzhľadom na moţnosť ľahkého zneuţitia platieb prostredníctvom platobných 

kariet v prostredí siete internet, podporuje systém PayMUZO štandard zabezpečenia 3-

D Secure definovaný asociáciami VISA a MasterCard. Tento štandard definuje 

dodatočný mechanizmus na overenie drţiteľa platobnej karty a súčasne poskytuje 

všetkým zúčastneným stranám (drţiteľ karty, obchodník, vydavateľ karty a banka 

obchodníka) neporovnateľne vyššie záruky neţ v prípade neautentizovaných platieb. 

Pri prijatí poţiadavky na vykonanie platby platobnou kartou odovzdáva systém 

PayMUZO poţiadavku na preverenie autentickosti drţiteľa karty do 3-D Secure 

systému asociácií VISA a MasterCard a na základe prijatých výsledkov povoľuje resp. 

zamieta moţnosť ďalšieho spracovania platby. Systém PayMUZO odovzdáva 

do autorizačného centra iba tie poţiadavky, pre ktoré nebude môcť banka drţiteľa karty 

uplatňovať právo na vrátenie čiastky z dôvodu neautentizovanej poţiadavky. 

V prípade, ţe 3-D Secure systém vydavateľa karty overí totoţnosť drţiteľa karty, 

vydavateľ karty sa týmto súčasne zaväzuje, ţe nebude popierať platnosť tejto 

internetovej transakcie a nebude poţadovať vrátenie finančných prostriedkov 

od obchodníka. Týmto spôsobom sa dá takisto eliminovať moţný pokus o podvod 
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v prípade, ak drţiteľ karty nie je úspešne autentifikovaný (z dôvodu chybného zadania 

autentifikačných údajov). V takej transakcii sa uţ ďalej nepokračuje. 

Ak sa počas spracovania objednávky zistí, ţe vydavateľ alebo drţiteľ karty nie je 

zapojený do 3-D Secure systému, PayMUZO dostane informáciu o type a miere 

overenia. Na základe takto získaných informácií sa rozhodne, či spracovanie bude alebo 

nebude pokračovať odoslaním poţiadavky do autorizačného centra. 

Pri platobných produktoch VISA a MasterCard je v prípade 3-D Secure 

transakcie zodpovednosť za transakciu celkom na strane vydavateľa karty. Ak je 

obchodník pripravený prijímať platby pomocou 3-D Secure, ale vydavateľ karty 

neprevádzkuje 3-D Secure systém, alebo vydavateľ karty nezaviedol kartu do svojho 3-

D Secure systému, je neoverenie transakcie spôsobené vydavateľom, a preto nemôţe 

poţadovať vrátenie čiastky od obchodníka. Všetky transakcie VISA alebo MasterCard 

kartami sa teda v prípade neoverenia drţiteľa karty posielajú do autorizačného centra. 

Autorizáciu objednávky povolí alebo zamietne aţ vydavateľ karty. 

Vzhľadom na to, ţe 3-D Secure platby sa stávajú štandardom pre internetové 

platby, 3-D Secure štandard začnú v dohľadnej dobe podporovať aj kartové produkty 

spoločností American Express, JCB a Diners Club.
32

 

Proces platby s vyuţitím systému PayMUZO detailne znázorňuje príloha č. 4. 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí byť klientom ČSOB a mať v banke vedený podnikateľský účet, 

s bankou musí uzavrieť zmluvu o akceptácii platobných kariet MasterCard a VISA 

v prostredí siete internet, musí taktieţ uzavrieť zmluvu o zabezpečení elektronických 

platieb po internete so spoločnosťou Global Payments Europe, s.r.o. (banka uzavretie 

zmluvy sprostredkuje). Tieţ je potrebné, aby obchodník vo svojom elektronickom 

obchode pri spracovaní objednávky od svojich zákazníkov vyuţíval minimálne 128-

bitovú SSL komunikáciu, inak Global Payments Europe, s.r.o. nemusí zmluvu 

akceptovať.
33

 

Za sluţby, ktoré Obchodníkovi umoţnia prijímať platobné karty 

prostredníctvom internetu – e-Comm si ČSOB účtuje jednorazový implementačný 

                                                           
32 SIPKO, J.: Medzinárodný platobný styk. Bratislava: Elita, 2000, str. 124. ISBN 80-8044-072-7. 
33 O'MAHONY, D. - PEIRCE, M. - TEWARI, H.: Electronic Payment Systems for E-Commerce. 2nd edition. 

Boston: Artech House Publishers, 2001, str. 82. ISBN 978-1580532686. 
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poplatok vo výške do 10000 CZK (+ DPH, ktorý obchodník uhradí priamo spoločnosti 

Global Payments Europe, s.r.o.) a províziu na úrovni 1-5 % z objemu transakcií 

realizovaných prostredníctvom platobných kariet. Poplatok za implementáciu ako aj 

za zúčtovanie kartových transakcií sa zjednávajú individuálne. Výška provízie platí 

rovnako pre tuzemské aj zahraničné karty, kreditné aj debetné karty. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Základnou podmienkou poskytnutia sluţby je vyuţitie SSL spojenia so 128-

bitovou SSL komunikáciou medzi prehliadačom zákazníka a serverom elektronického 

obchodu a platobným systémom. Obchodník musí mať zriadený podnikateľský účet 

v ČSOB, na ktorý sa budú pripisovať úhrady platobnými kartami. Je potrebné 

uzatvorenie zmluvy o akceptácii platobných kariet s ČSOB a zmluvy o zabezpečení 

platieb na internete s dodávateľom platobnej brány Global Payments Europe, s.r.o.. 

 Po uzatvorení zmlúv poskytnú ČSOB a Global Payments Europe, s.r.o. 

pre obchodníka technickú špecifikáciu s inštrukciami potrebnými pre vytvorenie a 

nastavenie komunikácie medzi elektronickým obchodom a platobnou bránou 

PayMUZO. 

Systém elektronického obchodu presmeruje zákazníka na platobný portál 

PayMUZO pomocou nasledovnej adresy: 

https://paymuzo.gpe.sk/csobsk/order.do?MERCHANTNUMBER={identifikátor o 

bchodníka}&OPERATION=CREATE_ORDER&ORDERNUMBER={číslo objednávky}&AMOUN 

T={suma transakcie}&CURRENCY={mena transakcie}&DEPOSITFLAG={úhrada obj 

ednávky}&MERORDERNUM={identifikácia objednávky}&URL={návratová adresa} 

&DESCRIPTION={popis transakcie}&MD={parameter internetového obchodníka 

}&DIGEST={podpis transakcie} 

Popis povinne odovzdávaných parametrov: 

 identifikátor obchodníka – pridelený kód obchodníka od spoločnosti Global 

Payments Europe, s.r.o., 

 číslo objednávky – poradové číslo objednávky (ţiadosti) na spracovanie úhrady 

prostredníctvom platobnej karty. Číslo musí byť v kaţdej poţiadavke 

od obchodníka unikátne, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať v najmenších jednotkách danej meny. Pre EUR v centoch, 
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 mena transakcie – identifikátor meny podľa ISO 4217, napr. 978 pre EUR, 

 úhrada objednávky – parameter udáva, či má byť objednávka uhradená 

automaticky. Pri hodnote 0 bude objednávka vytvorená a uhradená aţ na základe 

ţiadosti o úhradu zo strany obchodníka, pri hodnote 1 bude úhrada zrealizovaná 

ihneď, 

 identifikácia objednávky – identifikácia objednávky pre obchodníka, odporúča 

sa zadať číslo objednávky z elektronického obchodu. V prípade, ţe hodnota 

nebude zadaná, pouţije sa hodnota z parametra číslo objednávky, 

 návratová adresa – URL adresa, na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. K tejto adrese sa pridávajú parametre, ktoré 

informujú obchodníka o výsledku transakcie, 

 popis transakcie – maximálne 125 znakový popis transakcie. Obsah poľa sa 

prenáša do 3-D Secure systému pre moţnosť následnej kontroly drţiteľom karty 

počas autentifikácie v Access Control Serveri vydavateľskej banky, 

 parameter internetového obchodníka – doplnkový identifikátor transakcie 

o maximálnej dĺţke 30 znakov. Ľubovoľné dáta obchodníka, ktoré sú vrátené 

obchodníkovi v odpovedi v nezmenenej podobe, 

 podpis transakcie – systém PayMUZO prijíma iba tie poţiadavky, pre ktoré 

moţno doloţiť, ţe pôvodcom poţiadavky bol oprávnený subjekt, teda 

obchodník, s ktorým Global Payments Europe, s.r.o. uzavrel zmluvu 

o poskytovaní sluţby PayMUZO. Na preukázanie pôvodu poţiadavky slúţi 

hodnota podpis transakcie. Jej obsah sa vypočíta na základe zaslaných dát - tým 

sa preukáţe, ţe obsah jednotlivých polí nebol cestou zmenený a pomocou 

súkromného kľúča - tým sa preukáţe, ţe poţiadavka pochádza od daného 

obchodníka. Na vytvorenie podpisu sa pouţívajú RSA kľúče (keyPair) s dĺţkou 

modulu 2048 bitov. Postup generovania podpisu pre systém PayMUZO je 

dôverná informácia poskytovaná obchodníkovi a v diplomovej práci ho nie je 

moţné zverejniť. 

Po realizácii transakcie v systéme PayMUZO je obchodník informovaný o jej 

výsledku prostredníctvom návratovej adresy, pričom informácia je podpísaná RSA 

kľúčmi spoločnosti Global Payments Europe, s.r.o., a teda výsledok môţe obchodník 

povaţovať za dôveryhodný. V prípade, ţe pole úhrada objednávky bolo nastavené na 0, 

prostriedky na účte majiteľa karty sú v prípade úspešnej transakcie iba blokované. 
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Obchodník musí celú transakciu prevodu peňazí dokončiť poţiadavkou na prevod 

peňazí na svoj účet v prostredí pre správu objednávok systému PayMUZO v okamihu 

odoslania resp. doručenia tovaru zákazníkovi. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením podnikateľského účtu v ČSOB, 

uzatvorením zmluvy o akceptácii platobných kariet s ČSOB a uzatvorením zmluvy 

o zabezpečení platieb na internete s dodávateľom platobnej brány Global Payments 

Europe, s.r.o.. Taktieţ je potrebné, aby obchodník vo svojom elektronickom obchode 

vyuţíval na komunikáciu so zákazníkom protokol so 128-bitovým SSL. 

Obchodník platobnú bránu implementuje v spolupráci so spoločnosťou Global 

Payments Europe, s.r.o., pričom má k dispozícii testovacie prostredie a údaje 

testovacích platobných kariet. Po overení funkčnosti platobnej brány zo strany 

obchodníka stačí poţiadať spoločnosť Global Payments Europe, s.r.o. o spustenie ostrej 

prevádzky. Spustenie do ostrej prevádzky je podmienené aj schválením obchodníka 

zo strany kartových spoločností, ktoré spravidla prebehne do 3 pracovných dní. 

Sluţbu je moţné zriadiť ihneď po podpise zmlúv a po obdrţaní technickej 

špecifikácie sluţby spolu s verejnými kľúčmi spoločnosti Global Payments Europe, 

s.r.o. a programu na generovanie kľúčov obchodníka na CD. Do ostrej prevádzky však 

môţe byť uvedená aţ po schválení zo strany kartových spoločností. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba ČSOB e-Comm umoţňuje prijímať obchodníkovi platobné karty vydané 

spoločnosťami VISA a MasterCard s povolenými internetovými platbami. Charakter 

sluţby vďaka vyuţitiu protokolu 3-D Secure zabezpečuje maximálnu bezpečnosť 

platieb ako aj minimalizáciu reklamácií a podvodných transakcií. Sluţba poskytuje 

obchodníkovi aj online informáciu o výsledku transakcie. 

Nevýhodou sluţby je akceptácia iba platobných kariet vydaných spoločnosťami 

VISA a MasterCard. Obchodník platí za zriadenie sluţby spoločnosti Global Payments 
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Europe, s.r.o. zriaďovací poplatok, a ČSOB si strháva províziu z kaţdej realizovanej 

transakcie. Obchodník musí mať taktieţ v ČSOB vedený podnikateľský účet.
34

 

 

3.2. Slovenská sporiteľňa, a.s. – služba E-Commerce 

 

Slovenská sporiteľňa poskytuje obchodníkom moţnosť prijímať platby 

prostredníctvom platobných kariet na internete prostredníctvom vlastného systému E-

Commerce. Systém podporuje autorizáciu platieb prostredníctvom 3-D Secure, a teda 

umoţňuje iba prijímanie platobných kariet od spoločností VISA a MasterCard. 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí byť klientom Slovenskej sporiteľne a mať v banke vedený 

podnikateľský účet, s bankou musí uzavrieť zmluvu o akceptácii platobných kariet 

MasterCard a VISA v prostredí siete internet. Banke musí obchodník poskytnúť zoznam 

URL adries a heslo pre komunikáciu so systémom E-Commerce. 

Slovenská sporiteľňa neúčtuje za sluţbu E-Commerce ţiadny inštalačný ani 

mesačný poplatok. Jediným nákladom na prevádzku systému sú poplatky 

za spracovanie kaţdej uskutočnenej transakcie vo výške 1 – 5 % zo sumy transakcie. 

Výška poplatku je stanovená individuálne na základe poskytnutých obchodných 

informácií zo strany obchodníka. Je moţné dohodnúť niţší poplatok za transakcie 

uskutočnené kartami vydanými Slovenskou sporiteľňou, vzhľadom k niţším nákladom 

na spracovanie týchto transakcií. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Obchodník musí so Slovenskou sporiteľňou uzatvoriť zmluvu o akceptácii 

platobných kariet. Následne od banky obdrţí technickú špecifikáciu sluţby 

a identifikátor obchodníka. 

Obchodník musí banke poskytnúť aj zoznam URL adries potrebných 

pre správnu komunikáciu systému elektronického obchodu so systémom E-Commerce 

a heslo pre potvrdzovanie transakcií: 

                                                           
34 ČSOB: ČSOB E-commerce (internetová akceptace platebních karet). [online]. [citované 21.3.2009] Dostupné 

na <http://www.csob.cz/bankcz/cz/Produktovy-katalog/Platebni-karty/CSOB-E-commerce.htm> 
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 validation URL – URL stránky so skriptom pre overenie platnosti údajov 

transakcie, 

 confirmation post URL – URL stránky so skriptom, ktorý vykoná konečné 

potvrdenie transakcie, 

 OK URL – URL stránky zobrazovanej po úspešne vykonanej transakcii. Na túto 

adresu je presmerovaný zákazník po platbe, 

 NOK URL – URL stránky zobrazovanej zákazníkovi pri neúspešne vykonanej 

transakcii, 

 confirmation & validation post heslo – heslo pre kontrolu v confirmation a 

validation skripte. 

Je nutné, aby bol zabezpečený prenos prostredníctvom SSL, a teda všetky URL 

musia začínať protokolom https. Nie je však vyţadovaný certifikát vydaný certifikačnou 

autoritou. 

Elektronický obchod odovzdáva parametre na uskutočnenie platby platobnej 

bráne systému E-Commerce metódou POST v nasledovnom tvare: 

<FORM NAME=”MERCHANTFORM” METHOD="POST" 

action="https://3dsecure.csas.cz/transaction"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="merchantid" VALUE="{kód obchodníka}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="amount" VALUE="{suma transakcie}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="currency" VALUE="{mena transakcie}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="brand" VALUE="{typ platobnej karty}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="transactiontype" VALUE="{typ transakcie}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="merchantref" VALUE="{referencia}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="merchantdesc" VALUE="{popis}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="extension_recurringfrequency" 

VALUE="{opakovanie platby}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="extension_recurringenddate" 

VALUE="{opakovanie platby do dátumu}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="language" VALUE="{jazyk}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var1" VALUE="{parameter 1}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var2" VALUE="{parameter 2}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var3" VALUE="{parameter 3}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var4" VALUE="{parameter 4}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var5" VALUE="{parameter 5}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var6" VALUE="{parameter 6}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var7" VALUE="{parameter 7}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var8" VALUE="{parameter 8}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="var9" VALUE="{parameter 9}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="merchantvar1" VALUE="{dáta obchodníka 1}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="merchantvar2" VALUE="{dáta obchodníka 2}"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="merchantvar3" VALUE="{dáta obchodníka 3}"> 

... 

<INPUT TYPE=image SRC="button.gif" BORDER=0 VALUE="SSL" 

Alt="Zaplatiť"> 

</form> 
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Popis odovzdávaných parametrov: 

 kód obchodníka – kód obchodníka pridelený pri podpise zmluvy o akceptácii 

platobných kariet, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať v najmenších jednotkách danej meny. Napr. pre EUR v centoch, 

 mena transakcie – identifikátor meny podľa ISO 4217, napr. 978 pre EUR, 203 

pre CZK, 

 typ platobnej karty – typ karty, moţné hodnoty „VISA“, „MasterCard“, 

„VisaElectron“, „Maestro“. Je nutné dodrţať presný formát, 

 typ transakcie – udáva, či sa jedná o priamu úhradu objednávky (hodnota 

„sale“), alebo iba o blokáciu prostriedkov na účte majiteľa karty (hodnota 

„authorisation“). Pri blokovaní prostriedkov musí byť transakcia dokončená 

obchodníkom pri odoslaní resp. doručení tovaru prostredníctvom rozhrania 

ProxyPay
3
 (prostredie pre správu transakcií systému E-Commerce), 

 referencia – maximálne 12 znakové alfanumerické označenie transakcie. 

Referencia musí byť unikátna pre kaţdú transakciu, 

 popis – nepovinný parameter, krátky popis objednávky, 

 opakovanie platby – pre pravidelné platby tento parameter definuje počet dní 

medzi pravidelnými platbami. Číslo 28 je špeciálna hodnota, ktorá znamená 

generovanie transakcie kaţdý mesiac. V prípade, ţe sa jedná o jednorazovú 

platbu, odoslať treba prázdnu hodnotu alebo parameter vypustiť úplne, 

 opakovanie platby do dátumu – pre pravidelné platby tento parameter určuje 

dátum, po ktorom uţ transakcie nebudú generované. Formát je 

„YYYYMMDD“. V prípade, ţe sa jedná o jednorazovú platbu, odoslať treba 

prázdnu hodnotu alebo parameter vypustiť úplne, 

 jazyk – umoţňuje presmerovanie zákazníka na platobnú bránu v ţelanej 

jazykovej mutácii. Zadáva sa dvojznakový kód jazyka: „CZ“ pre český jazyk, 

„EN“ pre anglický alebo „DE“ pre nemecký jazyk, 

 parameter 1 aţ 9 – premenné definované obchodníkom. Parametre 1 – 6 sú 

určené pre popis transakcie (napríklad popis tovaru, spôsob dodania...), 

parametre 7 a 8 musia obsahovať adresu obchodníka a parameter 9 internetovú 

adresu obchodu, 
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 parametre obchodníka – ľubovoľný počet parametrov obchodníka, môţu 

obsahovať akékoľvek hodnoty. Tieto hodnoty sú odoslané obchodníkovi 

pri potvrdzovaní transakcie a môţu byť pouţité v systéme elektronického 

obchodu. Je však potrebné uvedomiť si, ţe maximálna dĺţka všetkých 

parametrov môţe byť spolu 2048 znakov. 

Údaje odosielané prostredníctvom formulára nie sú chránené podpisom proti 

pozmeneniu. Z tohto dôvodu po prijatí poţiadavky zo systému elektronického obchodu 

musí prebehnúť tzv. kontrola platnosti. Kontrola platnosti je bezpečnostné opatrenie, 

ktoré zamedzuje spracovaniu transakcií, ktorých údaje boli pozmenené. 

Systém E-Commerce po prijatí poţiadavky odošle všetky parametre platby a 

zmluvne dohodnuté heslo naspäť do systému elektronického obchodu na validation 

URL adresu dohodnutú pri podpise zmluvy. V prípade, ţe sa všetky údaje platby prijaté 

zo systému E-Commerce zhodujú s údajmi, ktoré má obchodník uloţené vo svojej 

databáze, vygeneruje ako odpoveď na tento dotaz HTML stránku obsahujúcu text 

„[OK]“. Systém E-Commerce v prípade prijatia tejto stránky povaţuje kontrolu 

platnosti za úspešnú a pokračuje ďalej v spracovaní transakcie. Ak odpoveď obsahuje 

čokoľvek iné, zákazník je presmerovaný na NOK URL adresu. 

Po realizácii transakcie v systéme E-Commerce je obchodník informovaný o jej 

výsledku prostredníctvom confirmation post URL adresy so všetkými parametrami 

platby a zmluvne dohodnutým heslom. Zákazník je zároveň presmerovaný na OK URL 

adresu. V prípade, ţe sa jedná o tovar, ktorý nebol zákazníkovi dodaný ihneď, je 

potrebné aby obchodník ukončil transakciu prostredníctvom rozhrania na správu 

transakcií ProxyPay
3
 pri odoslaní resp. doručení tovaru zákazníkovi. 

Proces platby s vyuţitím systému E-Commerce detailne znázorňuje príloha č. 5. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením podnikateľského účtu v Slovenskej 

sporiteľni, uzatvorením zmluvy o akceptácii platobných kariet MasterCard a VISA 

v prostredí siete internet a taktieţ obchodník musí banke poskytnúť zoznam URL adries 

a heslo, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu systému elektronického obchodu 

so systémom E-Commerce. 
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Banka obchodníkovi poskytne kód obchodníka spolu s technickou 

dokumentáciou sluţby E-Commerce. Sluţbu je potrebné zriadiť na základe technickej 

špecifikácie, pričom banka neposkytuje testovacie prostredie a ani nevyţaduje 

testovanie. Správnosť komunikácie medzi elektronickým obchodom a systémom E-

Commerce je teda moţné overiť iba na základe nekorektne ukončených transakcií, resp. 

na reálnych transakciách. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba E-Commerce poskytovaná Slovenskou sporiteľňou umoţňuje 

obchodníkovi prijímať platobné karty spoločností MasterCard a VISA, ktoré podporujú 

autorizáciu pomocou štandardu 3-D Secure. Pri pouţití kariet nezaradených do systému 

3-D Secure prebehne transakcia bez autorizácie drţiteľa karty a teda zodpovednosť 

za prípadné zneuţitie karty nesie vydavateľská banka. Sluţba poskytuje obchodníkovi 

notifikáciu o výsledku transakcie prostredníctvom návratovej URL adresy. 

Slovenská sporiteľňa nemá vlastnú implementáciu systému E-Commerce, ale 

vyuţíva systém E-Commerce Českej sporiteľne. Zákazník je teda pri platbe 

presmerovaný na stránku Českej sporiteľne. Rozhranie sluţby je dostupné iba v českom, 

nemeckom a anglickom jazyku. 

Nevýhodou sluţby je akceptácia iba platobných kariet od spoločností 

MasterCard a VISA. Sluţba je poskytovaná obchodníkom bezplatne, Slovenská 

sporiteľňa si však strháva z kaţdej realizovanej transakcie províziu. Obchodník musí 

mať v Slovenskej sporiteľni vedený podnikateľský účet.
35

 

 

3.3. Tatra banka, a.s. – služba CardPay 

 

CardPay je produkt Tatra banky, vďaka ktorému 

majú klienti ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú 

kartu VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Diners 

Club moţnosť platiť v elektronických obchodoch. 

 

Obrázok č.  12: Logo služby 

CardPay 

                                                           
35 Slovenská sporiteľňa: Prijímanie platobných kariet. [online]. [citované 21.3.2009] Dostupné 

na <http://www.slsp.sk/ActiveWeb/Page/sk/firemne_elektronicke_eftpos/4386/eft_pos_terminal.htm> 
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CardPay je určený pre dve cieľové skupiny pouţívateľov. Pre majiteľa 

virtuálneho obchodného domu na internete a jeho zákazníkov. Zákazníci ho vyuţijú 

pri objednávaní tovaru cez internet. Obchodníci ho naopak môţu vyuţiť 

pri skvalitňovaní sluţieb, ktoré poskytujú svojim zákazníkom. 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí mať v Tatra banke vedený podnikateľský účet, musí mať 

na stránke elektronického obchodu uvedené kompletné kontaktné údaje, obchodné 

podmienky a reklamačný poriadok. Obchodník sa musí zaviazať, ţe pre platby 

platobnými kartami bude vyuţívať po dobu minimálne 12 mesiacov výhradne virtuálny 

terminál Tatra banky. V banke musí mať uloţenú finančnú zábezpeku vo výške 1500 

eur na termínovanom vkladovom účte a s bankou je potrebné uzatvoriť zmluvu 

o prijímaní platobných kariet prostredníctvom elektronických komunikačných médií.  

Tatra banka si za sluţbu CardPay neúčtuje ţiadne zriaďovacie ani iné pravidelne 

platené poplatky, obchodník platí iba servisný poplatok z obratu cez platobné karty. 

Na začiatku je jeho výška stanovená na 3,9 %, pričom v prípade rastúcich obratov je 

moţné jeho zníţenie. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby CardPay je potrebné poţiadať banku o zriadenie sluţby 

CardPay vyplnením príslušného formulára s uvedením všetkých detailov 

o elektronickom obchode. Následne po kontrole obchodných podmienok 

a reklamačného poriadku môţe byť s obchodníkom uzatvorená zmluva o prijímaní 

platobných kariet prostredníctvom elektronických komunikačných médií. Prílohou 

ku zmluve je technická špecifikácia sluţby pre obchodníka. Obchodník obdrţí od banky 

po podpise zmluvy aj bezpečnostný kľúč s popisom parametrov a algoritmami 

šifrovania SHA1 a DES. 

Stránka obchodníka presmeruje zákazníka na platobný portál CardPay 

prostredníctvom nasledujúcej URL adresy: 

https://moja.tatrabanka.sk/cgi-bin/e-commerce/start/e-commerce.jsp?PT= 

CardPay& MID={identifikátor obchodníka}&AMT={suma transakcie}&CURR={me 

na transakcie}&VS={variabilný symbol}&RURL={návratová adresa}&IPC={IP 

adresa klienta}&NAME={meno klienta}&SIGN={podpis transakcie} 
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Popis povinne odovzdávaných parametrov: 

 identifikátor obchodníka – 3 aţ 4-miestny identifikátor, ktorý je obchodníkovi 

pridelený pri podpise zmluvy o prijímaní platobných kariet prostredníctvom 

elektronických komunikačných médií, 

 suma transakcie – celková hodnota objednaného tovaru alebo sluţieb, ktorú je 

potrebné zadať s presnosťou na dve desatinné miesta. Desatinné miesta sa 

oddeľujú bodkou, 

 mena transakcie – kód meny, v ktorej bude transakcia vykonaná. Kód pre EUR 

je 978, 

 variabilný symbol – variabilný symbol platby, 

 návratová adresa – URL adresa na ktorú bude zákazník presmerovaný 

po zrealizovaní transakcie. K tejto adrese sa pridávajú parametre ktoré informujú 

obchodníka o výsledku transakcie, 

 IP adresa klienta – zadáva sa IP adresa klienta, v prípade, ţe nie je k dispozícii, 

je potrebné zadať IP adresu proxy servera, 

 meno klienta – meno klienta očistené od diakritiky, 

 podpis transakcie – kontrolný 16-znakový reťazec, ktorý sa vytvorí z parametrov 

transakcie zakódovaním pomocou prideleného bezpečnostného kľúča. 

Okrem týchto parametrov môţe obchodník poslať banke aj dodatočné parametre: 

&CS={konštantný symbol}&RSMS={návratová SMS}&REM={návratový email}&DES 

C={popis transakcie}&AREDIR={automatické presmerovanie}&LANG={identifi 

kácia jazyka} 

 konštantný symbol – konštantný symbol platby, 

 návratová SMS – je moţné zadať číslo mobilného telefónu, na ktoré sa má 

odoslať informácia o realizácii transakcie, 

 návratový email – je moţné zadať emailovú adresu, na ktorú sa má odoslať 

informácia o realizácii transakcie, 

 popis transakcie – je nepovinným parametrom, je moţné zadať doň ľubovoľný 

text o maximálnej dĺţke 20 znakov. Je určený pre lepšiu identifikáciu platby, 

 automatické presmerovanie – umoţňuje automatické presmerovanie zákazníka 

na stránku obchodníka. Pri hodnote 0 po uskutočnení transakcie zákazník ostáva 

na stránke sluţby CardPay a na stránku obchodníka je presmerovaný aţ 



69 
 

po kliknutí na tlačidlo „pokračovať“. Pri hodnote 1 je zákazník automaticky po 9 

sekundách presmerovaný na stránku obchodníka, 

 identifikácia jazyka – umoţňuje presmerovanie zákazníka na stránku sluţby 

CardPay v ţelanej jazykovej mutácii. Zadáva sa dvojznakový kód jazyka: „sk“ 

pre slovenský, „en“ pre anglický, „de“ pre nemecký a „hu“ pre maďarský jazyk. 

Podpis transakcie je 16-znakový reťazec, ktorý vznikne zreťazením chránených 

parametrov - identifikátor obchodníka, suma transakcie, mena transakcie, variabilný 

symbol, konštantný symbol (ak bol zadaný), návratová adresa, IP adresa klienta, meno 

klienta do jedného dlhého reťazca a jeho následným šifrovaním. Z reťazca sa najprv 

vytvorí HASH algoritmom SHA1. Z tohto HASHu sa vezme prvých 8 bajtov a zašifruje 

sa algoritmom DES pomocou prideleného bezpečnostného kľúča obchodníka. Vznikne 

8 bajtový bezpečnostný podpis, ktorý sa skonvertuje do 16 bajtového reťazca, ktorý 

reprezentuje jeho zápis v hexadecimálnej sústave. 

Banka po prijatí správy vytvorí z tých istých parametrov, rovnakým spôsobom, 

kontrolný bezpečnostný podpis a porovná ho s hodnotou prijatého podpisu transakcie. 

Platba sa zrealizuje len v prípade rovnosti bezpečnostných podpisov.  

Proces platby s vyuţitím systému CardPay detailne znázorňuje príloha č. 6. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením účtu v Tatra banke a tieţ je potrebné 

mať v banke uloţenú na termínovanom vkladovom účte zábezpeku vo výške 1500 eur. 

Obchodník musí podať prostredníctvom formulára na internetovej stránke banky 

ţiadosť o zriadenie sluţby CardPay, po schválení tejto ţiadosti zo strany banky môţe 

byť s obchodníkom uzatvorená zmluva o prijímaní platobných kariet prostredníctvom 

elektronických komunikačných médií. Obchodník zároveň od banky obdrţí aj technickú 

špecifikáciu sluţby a bezpečnostný kľúč pre podpisovanie transakcií. 

Banka vyţaduje testovanie funkčnosti implementácie systému pred zaradením 

obchodníka do ostrej prevádzky. Aţ po overení správnosti komunikácie medzi 

systémom elektronického obchodu a sluţbou CardPay môţe byť sluţba sprístupnená 

pre zákazníkov elektronického obchodu. 

Schválenie ţiadosti o zriadenie sluţby CardPay trvá banke 1-2 týţdne. 

Po schválení ţiadosti a podpise zmluvy o prijímaní platobných kariet môţe obchodník 
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implementovať systém do stránky elektronického obchodu, a následne po otestovaní 

správnej funkčnosti môţe byť sluţba sprístupnená všetkým zákazníkom. Testovanie 

trvá cca. týţdeň, počas tohto týţdňa banka ţiada o schválenie prijímania platieb 

od obchodníka prostredníctvom platobných kariet aj kartové spoločnosti. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba CardPay je jedinou sluţbou poskytovanou slovenskými komerčnými 

bankami, ktorá umoţňuje internetovým obchodníkom prijímať okrem platobných kariet 

VISA a MasterCard aj platobné karty spoločnosti Diners Club. Implementácia sluţby je 

v porovnaní s riešeniami iných bánk jednoduchšia, nakoľko nevyuţíva autorizáciu 

komunikácie medzi systémom platobnej brány a elektronickým obchodom pomocou 

certifikátov (systém PayMUZO), niekoľkonásobných dotazov (E-Commerce) alebo 

oddelenou komunikáciou elektronického obchodu s platobnou bránou a so zákazníkom 

(eCard VÚB). Tak ako aj pri sluţbe TatraPay, obchodník odovzdáva parametre platby 

spolu s bezpečnostným podpisom platobnej bráne, pričom môţe nastaviť aj niektoré 

vlastnosti stránky platobného portálu. 

Nevýhodou sluţby je, ţe v súčasnosti neponúka autorizáciu platieb pomocou 

systému 3-D Secure a teda kartová spoločnosť ani banka, ktorá vydala platobnú kartu 

nepreberajú zodpovednosť za prípadné zneuţitie karty. Za spracované transakcie je 

zodpovedná banka umoţňujúca obchodníkovi prijímať platobné karty, ktorá 

samozrejme túto zodpovednosť prenáša na obchodníka. Banka spracúva všetky platby 

platobnou kartou ihneď (nenastáva blokácia prostriedkov na účte majiteľa karty), ale 

umoţňuje okamţité vrátenie finančných prostriedkov pri akejkoľvek reklamácii 

zo strany majiteľa karty v priebehu 30 dní od vykonanie transakcie. Prostriedky sú 

vrátené z účtu obchodníka resp. zo zábezpeky, ktorú má v banke uloţenú. Je potom 

na obchodníkovi, aby banke doloţil neoprávnenosť reklamácie zo strany zákazníka. 

Sluţba je poskytovaná obchodníkom bezplatne, Tatra banka si ale kaţdý mesiac 

strháva servisný poplatok z obratu cez platobné karty. Obchodník musí mať v Tatra 

banke vedený podnikateľský účet a na termínovanom vkladovom účte mať zábezpeku 

vo výške 1500 eur .
36

 

 

                                                           
36 Tatra banka: CardPay. [online]. [citované 21.3.2009] Dostupné 

na <http://www.tatrabanka.sk/cms/page/sk/mali_podnikatelia/elektronicke_bankovnictvo/cardpay.html> 
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3.4. VOLKSBANK Slovensko, a.s. – služba e-commerce (PayMUZO) 

 

VOLKSBANK Slovensko poskytuje obchodníkom moţnosť prijímať platby 

realizované platobnými kartami prostredníctvom systému PayMUZO prevádzkovaného 

spoločnosťou Global Payments Europe s.r.o.. Totoţný systém ponúka aj ČSOB, jeho 

podrobný popis je v podkapitole 5.1. Československá obchodná banka, a.s. – sluţba 

ČSOB e-Comm (PayMUZO). 

Z pohľadu obchodníka sa ponuka ČSOB a VOLKSBANK Slovensko líši iba 

v poplatkoch za vyuţívanie sluţby. Podmienky zriadenia, postup zriadenia sluţby ako 

aj jej implementácia do stránky elektronického obchodu sú rovnaké. 

 

Poplatky za sluţbu 

Pri zriadení sluţby si účtuje VOLKSBANK Slovensko jednorazový poplatok 

za implementáciu obchodníka vo výške 166 eur. Banka si taktieţ z uskutočnených 

transakcií strháva províziu vo výške 3,3 %, pre platobné karty vydané mimo územia SR 

je provízia banky 4,3 % zo sumy realizovaných transakcií. 

 

Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba e-commerce umoţňuje obchodníkovi akceptovať platobné karty VISA 

a MasterCard vydané v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. Sluţba podporuje 

štandard 3-D Secure a tým poskytuje obchodníkovi ako aj jeho klientom vysokú mieru 

zabezpečenia platieb a minimalizáciu podvodných transakcií. 

Za zriadenie sluţby platí obchodník VOLKSBANK Slovensko zriaďovací 

poplatok, a zároveň si banka strháva províziu z kaţdej realizovanej transakcie. 

Obchodník musí mať vo VOLKSBANK Slovensko vedený podnikateľský účet. 

 

3.5. Všeobecná úverová banka, a.s. – služba eCard VÚB 

 

Sluţba eCard VÚB predstavuje dynamický a bezpečný 

spôsob akceptácie platobných kariet pre obchodníkov 

prevádzkujúcich elektronické obchody a novú formu platby 

pre drţiteľov platobných kariet.  

 

Obrázok č.  13: Ikona 

služby eCard VÚB 
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Podstatou sluţby je zabezpečenie elektronického spracovania platobných 

transakcií prostredníctvom platobnej karty v prostredí elektronického obchodu 

za pouţitia najmodernejšej technológie 3-D Secure. 

 

Podmienky pre zriadenie a poplatky za sluţbu 

Obchodník musí mať vo VÚB vedený podnikateľský účet, s bankou je potrebné 

uzavrieť zmluvu o poskytovaní sluţby eCard VÚB. 

VÚB si za sluţbu eCard VÚB neúčtuje ţiadne zriaďovacie poplatky. Zmluvne je 

s obchodníkom dohodnutá provízia, ktorú si banka účtuje z kaţdej vykonanej transakcie 

prostredníctvom platobných kariet. Táto provízia je dohodnutá individuálne na úrovni 

1 – 5 %. 

 

Zriadenie a technická realizácia 

Pre zriadenie sluţby eCard VÚB je potrebné VÚB poskytnúť popis tovaru 

a sluţieb internetového obchodníka spolu s obchodnými a reklamačnými podmienkami 

v elektronickom obchode. Po akceptácii obchodníka zo strany banky je potrebné 

uzavrieť zmluvu o poskytovaní sluţby eCard VÚB. Banka doručí obchodníkovi 

podklady pre implementáciu sluţby - kompletnú technickú dokumentáciu, obsluţné 

súbory, príručku e-commerce obchodníka, grafickú príručku a grafické podklady. 

Zároveň VÚB poskytuje aj bezplatné technické konzultácie pri implementácii riešenia. 

Základom systému je riešenie zaloţené na technológii Java. V prípade, ţe 

obchodník nemá moţnosť v systéme elektronického obchodu pouţívať Java SE 

Runtime Environment, banka umoţňuje aj vyuţitie technológie PHP s openssl 

kniţnicami a certifikátmi vo formáte pem alebo technológie Microsoft .NET 

Framework 2.0 s pouţitím C++ s pouţitím x509 certifikátu. Systém funguje na princípe 

oddelenej komunikácie medzi elektronickým obchodom a platobnou bránou 

od komunikácie elektronického obchodu so zákazníkom. Týmto je zabezpečená 

nemoţnosť zmeny platobných údajov alebo výsledku transakcie zo strany zákazníka. 

Po výbere tovaru v elektronickom obchode a zvolení spôsobu platby 

prostredníctvom platobnej karty kontaktuje systém elektronického obchodu platobnú 

bránu VÚB, ktorej poskytne všetky údaje potrebné pre zrealizovanie transakcie. 

Platobná brána poskytne obchodníkovi unikátny identifikátor transakcie, podľa ktorého 
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je následne identifikovaná transakcia po presmerovaní zákazníka z elektronického 

obchodu na platobnú bránu eCard VÚB. 

Zákazníkovi je zobrazená stránka, na ktorej zadá údaje o platobnej karte. 

Následne VÚB overí povolenie platby s vydavateľom platobnej karty a prípadne si 

vyţiada ďalšiu autorizáciu drţiteľa karty v systéme 3-D Secure. Ak autorizácia prebehla 

korektne a vydavateľ platobnej karty platbu povolil, je systém elektronického obchodu 

o tejto skutočnosti informovaný a následne je aj zákazník presmerovaný naspäť 

na stránku elektronického obchodu. 

Bliţší popis fungovania komunikačného rozhrania medzi systémom 

elektronického obchodu a platobnou bránou eCard VÚB je obchodným tajomstvom 

VÚB, jej zmluvných partnerov a obchodníka a v diplomovej práci ho nie je moţné 

zverejniť. 

 

Implementácia sluţby v praxi 

Zriadenie sluţby je podmienené vedením podnikateľského účtu obchodníka 

vo VÚB. Obchodník musí banke odovzdať údaje o elektronickom obchode 

a predávanom tovare, následne po akceptácii obchodníka bankou je potrebné uzavrieť 

zmluvu o poskytovaní sluţby eCard VÚB. Následne obchodník obdrţí od banky balíček 

s kompletnou dokumentáciou a podkladmi potrebnými pre zriadenie sluţby. Obchodník 

na základe tejto dokumentácie implementuje komunikačné rozhranie do elektronického 

obchodu a v spolupráci so spoločnosťou First Data Slovakia, a.s. (systém platobnej 

brány eCard VÚB je prevádzkovaný na serveroch spoločnosti First Data Latvia 

prostredníctvom spoločnosti First Data Slovakia, a.s.) vytvorí stránku platobnej brány 

tak, aby bola prispôsobená vizuálnemu štýlu elektronického obchodu, ale zároveň 

obsahovala všetky povinné prvky VÚB. 

Banka vyţaduje aj testovaciu prevádzku a aţ po overení správneho fungovania 

komunikačného rozhrania a podpisu akceptačného protokolu môţe obchodník systém 

eCard VÚB sprístupniť pre svojich klientov. 

Zmluva o poskytovaní sluţby eCard VÚB musí byť schválená VÚB, 

spoločnosťou First Data Slovakia, a.s. ako aj kartovými spoločnosťami. Schválenie 

zmluvy trvá obvykle 2 týţdne. 
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Výhody a nevýhody riešenia 

Sluţba eCard VÚB ako jediná umoţňuje prispôsobenie vzhľadu platobnej brány 

vizuálnemu štýlu elektronického obchodu. Sluţba vyuţíva štandard 3-D Secure a je ňou 

moţné prijímať platobné karty spoločností VISA a MasterCard, pričom obchodník je 

o stave jednotlivých transakcií informovaný online. 

VÚB preferuje riešenie zaloţené na technológii Java. V prípade, ak má 

obchodník svoj elektronický obchod umiestnený na zdieľanom serveri, nemusí 

prevádzkovateľ servera súhlasiť s inštaláciou Java komponentu. Banka v tomto prípade 

umoţňuje aj pouţitie technológií PHP alebo .NET. 

Sluţba je obchodníkom poskytovaná bezplatne, banka si strháva z kaţdej 

vykonanej transakcie zmluvne dohodnutú províziu.
37

 

 

  

                                                           
37 VÚB: eCard - obchodník. [online]. [citované 21.3.2009] Dostupné 

na <http://www.vub.sk/show.asp?category=2848> 
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4. ODPORÚČANIA PRE INTERNETOVÝCH 

OBCHODNÍKOV 

 

Aţ 15 % zákazníkov elektronických obchodov zdruţených Slovenskou 

asociáciou pre elektronický obchod vyuţilo v roku 2008 moţnosť zaplatiť za objednaný 

tovar prevodom z bankového účtu.
38

 Aby po nákupe nemuseli zákazníci manuálne 

zadávať parametre prevodu do aplikácie internet bankingu banky, v ktorej majú vedený 

účet, je v záujme obchodníka, aby do svojho elektronického obchodu implementoval 

sluţby poskytované bankami, ktoré umoţnia priame prepojenie jeho elektronického 

obchodu so systémom banky. 

Okrem zvýšeného pohodlia pre zákazníkov zabezpečí implementácia takéhoto 

systému aj zníţenie počtu nesprávne zadaných platobných príkazov, keďţe zákazníkovi 

sa v internet bankingu po prihlásení zobrazí platobný príkaz s predvyplnenými údajmi 

obchodníka a platby. Výhodou pre obchodníka je aj spätná väzba zo systému 

elektronického bankovníctva banky, kedy elektronický obchod dostáva ihneď 

po realizácii transakcie zákazníkom informáciu o jej výsledku.  

 

4.1. Odporúčania pre výber systému online platieb 

 

Na Slovenskom trhu pôsobí 28 komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, 

ktoré poskytujú bankové sluţby individuálnym klientom. Z týchto bánk však iba 12 

prevádzkuje aj systém internet bankingu pre svojich klientov, a teda sú zaujímavé 

z pohľadu internetového obchodníka. Z nich 10 poskytuje pre obchodníkov sluţbu 

umoţňujúcu priame prepojenie elektronického obchodu so systémom internet 

bankingu.
39

 

Faktorom, ktorý môţe vo výraznej miere ovplyvniť rozhodnutie obchodníka 

pri výbere banky, resp. bánk, s ktorými by mal prepojiť svoj elektronický obchod 

pre umoţnenie priamych online platieb, je počet klientov banky, ktorí majú aktívnu 

sluţbu internet bankingu. Viac ako pol milióna klientov má aktívny internet banking 

                                                           
38 Marketér.sk: Záujem o nákupy cez internet narastá. [online] 16.2.2009. [citované 22.3.2009] Dostupné 

na <http://marketer.hnonline.sk/c1-34419920-zaujem-o-nakupy-cez-internet-narasta> 
39 Národná banka Slovenska: Zoznam bankových subjektov. [online]. [citované 22.3.2009] Dostupné 

na <http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom-a-ocp/zoznam-bankovych-

subjektov> 
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v Slovenskej sporiteľni, Tatra banke a vo VÚB. Nad 50 tisíc klientov vyuţíva internet 

banking v mBank, ČSOB a Dexia banke. V ostatných bankách je internet banking 

vnímaný iba ako doplnková sluţba a vyuţíva ho minimum klientov.
40

 

Aby obchodník zjednodušil nakupovanie na internete väčšine svojich klientov, 

mal by teda vyuţívať sluţbu online prepojenia svojho elektronického obchodu 

minimálne s internet bankingom Slovenskej sporiteľne – sluţbu SporoPay, Tatra banky 

– sluţbu TatraPay a VÚB – sluţbu ePlatby VÚB. Vo všetkých týchto troch bankách je 

zriadenie ako aj prevádzka sluţby zdarma, obchodník však musí byť klientom banky 

a mať v nej vedený podnikateľský účet. V prípade Slovenskej sporiteľne sú náklady 

na vedenie podnikateľského účtu 5,15 eura mesačne, v Tatra banke 4,28 eura mesačne a 

vo VÚB 3,62 eura mesačne. 

Platobné systémy SporoPay, TatraPay a ePlatby VÚB sú z hľadiska 

implementácie a spôsobu komunikácie so systémom elektronického obchodu veľmi 

podobné. Všetky vyuţívajú komunikáciu prostredníctvom parametrov v URL adrese, 

ktoré sú chránené proti zmene a zároveň pre overenie pravosti odosielateľa pomocou 

bezpečnostného kľúča prideleného obchodníkovi. Podpis transakcie sa vytvára 

pomocou algoritmov SHA a DES (3DES). Taktieţ všetky systémy poskytujú 

obchodníkovi online informáciu o výsledku transakcie, ktorá je tieţ podpísaná a teda 

obchodník jej môţe dôverovať a na základe jej výsledku pokračovať v spracovaní 

objednávky bez toho, aby musel overovať, či mu boli peňaţné prostriedky skutočne 

pripísané na účet. 

Pre internetového obchodníka sú určite zaujímaví aj klienti mBank. mBank sa 

prezentuje ako banka, ktorá poskytuje pohodlie, efektívne vyuţitie času a peňazí, a to 

najmä prostredníctvom vyuţitia najmodernejších technológií, čiţe najmä internetu. 

Klienti mBank sú zvyknutí na vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom 

internetu, a tak uvítajú moţnosť zaplatiť za svoje objednávky v elektronických 

obchodoch priamo prostredníctvom internet bankingu mBank. Pre vyuţívanie sluţby 

mTRANSFER si musí obchodník zaloţiť účet v mBank, zaloţenie a vedenie tohto účtu 

je však zdarma. Sluţba ţiaľ v aktuálne dostupnej verzii nepodporuje online notifikáciu 

o výsledku transakcie, a tak obchodník môţe povaţovať objednávku za uhradenú aţ 

na základe obratu na účte. 

                                                           
40 JAROŠOVÁ, G.: Grid karty len na vlastné riziko. [online] 16.3.2009. [citované 22.3.2009] Dostupné 

na <http://www.etrend.sk/technologie/telekom-a-internet/grid-karty-len-na-vlastne-riziko/161241.html> 
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Významnú časť zákazníkov elektronického obchodu môţu zastupovať aj klienti 

ČSOB. ČSOB v špecifických prípadoch poţaduje, aby bol obchodník jej klientom a mal 

v banke vedený podnikateľský účet, pričom poplatky za vedenie podnikateľského účtu 

sú 3,29 eura mesačne. Sluţba podporuje aj online informovanie obchodníka o výsledku 

vykonanej transakcie, nakoľko je ale výsledok transakcie posielaný obchodníkovi 

prostredníctvom parametrov URL adresy bez podpisu, obchodník nemôţe tento 

výsledok povaţovať za dôveryhodný a musí si skontrolovať obraty na účte. 

Pre zjednodušenie platieb klientov vyuţívajúcich internet banking OTP banky, 

Poštovej banky, UniCredit Bank a VOLKSBANK Slovensko môţe obchodník 

vo svojom elektronickom obchode zriadiť aj sluţby poskytované týmito bankami. 

Všetky štyri sluţby (OTPpay, Platba ONLINE, UniPlatba a VeBpay) sú poskytované 

bankami obchodníkom bezplatne a zároveň obchodník nemusí byť klientom danej 

banky. Taktieţ zriadenie sluţby je pre obchodníka bezplatné okrem Poštovej banky, kde 

ak obchodník nie je klientom, musí za zriadenie sluţby Platba ONLINE zaplatiť 

jednorazový poplatok 16,6 eura. Sluţby poskytujú obchodníkovi informáciu o výsledku 

spracovanej transakcie prostredníctvom návratovej URL adresy, vo všetkých štyroch 

prípadoch je však táto informácia nepodpísaná. OTP banka a Poštová banka informujú 

obchodníka o spracovanej transakcii aj prostredníctvom šifrovanej emailovej správy. 

V prípade, ţe obchodník vyuţije sluţby OTP banky, Poštovej banky, UniCredit 

Bank a VOLKSBANK Slovensko iba ako doplnkové pre svojich zákazníkov bez toho, 

aby mal v daných bankách vedený podnikateľský účet, odporúčame, aby transakciu 

povaţoval za ukončenú aţ po pripísaní platby na jeho účet v inej banke, teda spravidla 

nasledovný pracovný deň po zúčtovaní platby prostredníctvom Bankového 

zúčtovacieho centra. 

Z odporúčaní je vynechaná Dexia banka a jej sluţba DexiaPay. Pre vyuţívanie 

sluţby DexiaPay musí byť obchodník klientom Dexia banky a mať v nej zriadený 

podnikateľský účet. Dexia banka ale evidovala príliš nízky záujem o túto sluţbu a 

v súčasnosti neumoţňuje novým obchodníkom jej zriadenie. 

 

Platba prostredníctvom platobnej karty je najrozšírenejším spôsobom platby 

za tovar a sluţby na internete vo vyspelých krajinách. Kaţdoročne stúpa aj obľuba 

platobných kariet u Slovákov. Aj z tohto dôvodu by mali internetoví obchodníci 

umoţniť svojim zákazníkom vyuţiť platbu touto formou. Veď v roku 2008 zaplatilo 
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za tovar objednaný prostredníctvom internetu v obchode Martinus.sk platobnou kartou 

aţ 5 % zákazníkov.
 41

 

Nakoľko sú platobné karty vydávané globálnymi asociáciami, je moţné s nimi 

platiť v ktorejkoľvek krajine, čo v prostredí internetu znamená, ţe je moţné prijímať 

platby prostredníctvom virtuálnych platobných terminálov prevádzkovaných nie len 

slovenskými bankami. Obchodník môţe zabezpečiť prijímanie platobných kariet 

vo svojom elektronickom obchode prostredníctvom platobnej brány ktorejkoľvek banky 

alebo inej organizácie, ktorá takúto sluţbu pre internetových obchodníkov poskytuje. 

 

4.2. Odporúčania pre výber systému prijímania platobných kariet 

 

Zo systémov prijímania platobných kariet v prostredí internetu odporúčame 

pre internetových obchodníkov vyuţívať niektorý zo systémov prevádzkovaných 

slovenskými bankami. Tieto systémy sú z pohľadu zákazníkov vnímané ako 

dôveryhodné, keďţe sú prevádzkované inštitúciami, ktoré dobre poznajú. Zároveň 

obchodníkovi odpadá nutnosť viesť účtovníctvo pre účet slúţiaci na prijímanie platieb 

realizovaných platobnými kartami, nakoľko platby mu budú pripisované na jeho 

podnikateľský účet ako akékoľvek iné prichádzajúce platby. Nespornou výhodou riešení 

poskytovaných slovenskými bankami je aj čas potrebný na spracovanie transakcie, 

nakoľko platba mu bude na účet pripísaná ihneď po zrealizovaní transakcie, resp. ihneď 

po potvrdení dodania alebo odoslania tovaru zákazníkovi. Pre obchodníka nebude 

potrebné prevádzať finančné prostriedky z účtu platobného systému banky alebo 

organizácie v zahraničí na svoj podnikateľský účet. 

Pri rozhodnutí obchodníka pre výber konkrétneho systému je potrebné odhadnúť 

obrat transakcií, ktorý budú zákazníci elektronického obchodu prostredníctvom 

platobných kariet realizovať, nakoľko od tohto objemu závisí výška provízie, ktorú si 

banka bude zo zrealizovaných transakcií strhávať. Taktieţ sa obchodník musí 

rozhodnúť, či chce platby prijímať prostredníctvom v súčasnosti najbezpečnejšieho 

systému pre autorizáciu online platieb 3-D Secure, alebo či mu stačí vyuţívať systém 

bez dodatočnej autorizácie drţiteľa karty, pričom v tomto prípade preberá 

zodpovednosť za neoprávnené transakcie na seba. 

                                                           
41 KOPCSAYOVÁ, I.: Nákupy z obývačky. [online] 5.6.2008. [citované 22.3.2009] Dostupné 

na <http://www.sme.sk/c/3910951/Nakupy-z-obyvacky.html> 
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Pri kaţdom systéme pre prijímanie platobných kariet musí mať obchodník 

v banke vedený podnikateľský účet, ku ktorému mu bude zriadená sluţba virtuálneho 

platobného terminálu a na ktorý mu budú pripisované platby vykonané prostredníctvom 

tohto terminálu.  

V prípade, ak sa obchodník rozhodne pre riešenie CardPay poskytované Tatra 

bankou, bude môcť prijímať platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro 

aj Diners Club. Nevýhodou je však to, ţe riešenie nevyuţíva štandard 3-D Secure, 

pri ktorom vydavateľ karty preberá zodpovednosť za zneuţitie karty, a teda obchodník 

riskuje, ţe mu budú z účtu stiahnuté prostriedky z neoprávnene vykonaných 

transakcií.
42

 Obchodník musí mať z tohto dôvodu v banke vedený aj termínovaný 

vkladový účet s minimálnym vkladom 1500 eur. Zriadenie sluţby je zdarma, banka si 

z kaţdej zrealizovanej transakcie strháva servisný poplatok, ktorý je pre začínajúcich 

obchodníkov stanovený vo výške 3,9 %. 

Systémy E-Commerce Slovenskej sporiteľne a eCard VÚB poskytovaný VÚB 

vyuţívajú štandard 3-D Secure pre autorizáciu drţiteľa platobnej karty a tým presúvajú 

zodpovednosť za prípadné zneuţitie platobnej karty na inštitúciu, ktorá vydala platobnú 

kartu. Obchodník môţe po prijatí takto zrealizovanej platby pokračovať vo vybavovaní 

objednávky bez rizika, ţe mu z dôvodu zneuţitia platobnej karty budú prostriedky 

z účtu stiahnuté. Keďţe štandard 3-D Secure v súčasnosti podporujú iba kartové 

asociácie VISA a MasterCard, obchodník bude schopný prostredníctvom týchto 

platobných brán prijímať iba platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard 

a Maestro s povolenými platbami prostredníctvom internetu. Zriadenie sluţieb je 

v oboch bankách zdarma, banky si z kaţdej zrealizovanej transakcie strhávajú zmluvne 

dohodnutú províziu vo výške 1 – 5 %, pre nových obchodníkov je výška provízie 

stanovená na 3,9 %. 

ČSOB a VOLKSBANK Slovensko umoţňujú obchodníkom vyuţívať 

pre prijímanie platobných kariet v prostredí internetu platobnú bránu PayMUZO. 

PayMUZO tieţ podporuje bezpečnostný štandard 3-D Secure, a tým presúva 

zodpovednosť za zneuţitie platobnej karty na vydavateľskú inštitúciu. Za zriadenie 

sluţby však treba spoločnosti Global Payments Europe s.r.o. ktorá prevádzkuje systém 

PayMUZO zaplatiť v prípade ČSOB poplatok do 10000 CZK + DPH (poplatok 

                                                           
42 JUŘÍK, P.: Platební karty: Velká encyklopedie 1870 - 2006. Praha: Grada publishing, 2006, str. 247. ISBN 80-247-

1381-0. 
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za zriadenie sluţby je od 1.1.2009 stanovený na 200 eur), v prípade vyuţívania sluţby 

prostredníctvom VOLKSBANK Slovensko poplatok 166 eur. Z kaţdej zrealizovanej 

transakcie si ČSOB strháva províziu na úrovni 1 – 5 %. Pre začínajúcich obchodníkov 

je výška provízie stanovená na 2,5 %. V prípade VOLKSBANK Slovensko je provízia 

stanovená na 3,3 % pre platobné karty vydané na Slovensku a 4,3 % pre platobné karty 

vydané v zahraničí. 

Ak obchodník nevyţaduje prijímanie platobných kariet Diners Club a stačí mu 

prijímať platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro, javí sa vzhľadom 

na poplatky ako najvýhodnejšie zriadenie sluţby E-Commerce Slovenskej sporiteľne 

alebo eCard VÚB. V prípade E-Commerce je však nedostatkom sluţby rozhranie, ktoré 

nie je v slovenskom jazyku, naopak pri sluţbe eCard VÚB má obchodník moţnosť 

prispôsobiť vzhľad platobnej brány svojim poţiadavkám a vzhľadu elektronického 

obchodu. 

V prípade, ak by obrat prostredníctvom platobných kariet presiahol sumu 

14285 eur, pre obchodníka by bolo výhodnejšie mať zriadenú sluţbu PayMUZO 

sprostredkovanú ČSOB. Pri tejto sume transakcií sa totiţto poplatok za zriadenie sluţby 

spolu s 2,5 % províziami vyrovná províziám vo výške 3,9 % účtovaným vo VÚB. Pri 

všetkých ďalších transakciách by teda obchodník na kaţdej transakcii ušetril aţ 1,4 %. 

Nakoľko je výška provízie vo VÚB prehodnocovaná kvartálne za predchádzajúce 

obdobie a pri vyššom obrate sa provízie zniţujú, je moţné povaţovať riešenie od VÚB 

za finančne najvýhodnejšie aj pri vyššom obrate. 
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ZÁVER  

 

Elektronický obchod zaznamenáva na globálnej úrovni, ale aj na Slovensku 

v súvislosti s rastúcou mierou penetrácie internetu výrazný vzostup, čo dokazuje aj 

priemerný medziročný nárast obratu v elektronických obchodoch zdruţených 

Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC) o viac ako 40 %. Trend vývoja 

elektronického obchodu má stále rastúcu tendenciu a je predpoklad ďalšieho rastu 

rovnako ako je tomu aj v ostatných vyspelých krajinách sveta. 

Je v záujme internetových obchodníkov, aby si získali a udrţali zákazníkov 

najmä prostredníctvom neustáleho zvyšovania kvality a jednoduchosti poskytovaných 

sluţieb pri nákupe prostredníctvom ich elektronického obchodu. S týmto súvisí aj 

zavádzanie najmodernejších technológií do procesu vybavovania objednávok vrátane 

prepojenia elektronických obchodov so systémami internetového bankovníctva bánk 

resp. so zavedením moţnosti platiť za nakúpený tovar alebo sluţby platobnou kartou. 

Predkladaná práca analyzovala moţnosti, ktoré majú internetoví obchodníci 

pri prijímaní platieb od ich zákazníkov v prostredí internetu. Pri analýze platobných 

systémov poskytovaných jednotlivými bankami sú zhrnuté výhody ako aj nevýhody 

týchto systémov, či uţ z pohľadu obchodníka, alebo klienta danej banky, ktorý sa 

rozhodne za uskutočnenú objednávku v elektronickom obchode zaplatiť 

prostredníctvom internet bankingu svojej banky. Práca analyzovala aj moţnosti, ktoré 

majú internetoví obchodníci k dispozícii pre prijímanie platobných kariet 

pri elektronickom obchodovaní. Taktieţ boli zhodnotené klady a zápory týchto riešení 

s ohľadom na bezpečnosť, funkcionalitu ale aj finančnú náročnosť prevádzky týchto 

systémov v elektronickom obchode. 

 V záverečnej časti práca predkladá obchodníkom na základe predchádzajúcich 

analýz odporúčania pre implementáciu konkrétnych riešení platobných systémov do ich 

elektronických obchodov. 
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Príloha č. 1: Proces nákupu s vyuţitím sluţby DexiaPay 

 

 

 

1. Zákazník si vyberie tovar v elektronickom obchode, vyplní všetky potrebné 

informácie pre doručenie zvolí si platbu prostredníctvom Dexia banky, 

2. údaje o objednávke sú preposlané systému e-Banky a zákazník je presmerovaný 

na stránku sluţby e-Banka, 

3. po prihlásení sa mu zobrazí uţ vyplnený formulár tuzemského prevodného príkazu, 

4. klient iba potvrdí platbu a peniaze z jeho účtu budú okamţite poslané na účet 

internetového obchodníka. Následne bude opäť presmerovaný na stránku 

elektronického obchodu, pričom zároveň s týmto presmerovaním je obchodník 

v URL informovaný o výsledku transakcie, 

5. po úspešnej platbe obchodník expeduje zákazníkovi tovar. 

 

  



 
 

Príloha č. 2: Proces platby s vyuţitím sluţby TatraPay 

 

 

 

1. Klient Tatra banky si vyberie tovar v elektronickom obchode, v objednávkovom 

formulári vyplní všetky potrebné informácie a pri výbere spôsobu platby klikne 

na ikonku TatraPay, 

2. údaje o objednávke sú preposlané systému internet bankingu a zákazník je 

presmerovaný na zabezpečenú stránku internet bankingu Tatra banky, 

3. po prihlásení sa mu zobrazí uţ vyplnený formulár platobného príkazu. Ak má 

k dispozícii viac účtov, má moţnosť vybrať si, z ktorého budú finančné prostriedky 

poukázané, 

4. potom uţ iba potvrdí platbu a peniaze z jeho účtu sú okamţite poslané na účet 

prevádzkovateľa elektronického obchodu. Následne bude zákazník opäť 

presmerovaný na stránku elektronického obchodu pričom obchodník je informovaný 

o výsledku transakcie, 

5. po úspešnej platbe obchodník expeduje zákazníkovi tovar. 

 

  



 
 

Príloha č. 3: Proces platby s vyuţitím sluţby VeBpay 

 

BANKAOBCHODNÍK

KLIENT

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

8.

 

 

1. Zákazník zvolí na stránke elektronického obchodu moţnosť zaplatiť 

prostredníctvom sluţby VeBpay, 

2. elektronický obchod prostredníctvom špeciálne zostavenej URL adresy presmeruje 

zákazníka na aplikáciu VeBpay vo VOLKSBANK Slovensko, 

3. zákazník sa prihlási do aplikácie VeBpay prostredníctvom svojich štandardných 

prihlasovacích prvkov pre internet banking, 

4. zobrazí sa predefinovaný platobný príkaz, pre ktorý platí: 

a) Základné údaje príkazu (suma, variabilný symbol, konštantný symbol, popis 

platby) dodáva obchodník v zakódovanom URL pri presmerovaní. Ich 

správnosť je overená ešte pred zobrazením príkazu, 

b) pouţívateľ nemá moţnosť zmeniť údaje tohto príkazu okrem účtu 

odosielateľa a popisu platby, 

c) platba bude v tuzemskej mene (EUR) a bude splatná okamţite, 

d) číslo účtu prijímateľa je pre daného obchodníka fixne nakonfigurované 

v systéme banky a pri danom platobnom príkaze sa nedá zmeniť. 



 
 

5. zákazník certifikuje platbu beţným spôsobom, čím sa platba prenesie do bankového 

systému na realizáciu, 

6. o výsledku realizácie platby aplikácia informuje zákazníka v ďalšom okne, 

7. zákazník potvrdí informáciu o zrealizovaní (alebo aj nezrealizovaní) platby. 

Následne ho aplikácia presmeruje naspäť na stránky elektronického obchodu. 

Elektronický obchod je vo forme parametrov volanej URL adresy informovaný 

o výsledku transakcie, 

8. elektronický obchod informuje zákazníka o zaplatení tovaru. 

 

  



 
 

Príloha č. 4: Proces platby s vyuţitím systému PayMUZO 

 

 

 

1. Drţiteľ karty nakupuje v elektronickom obchode a zvolí si platbu 

prostredníctvom platobnej karty, 

2. obchodník odovzdá poţiadavku na vytvorenie objednávky (objednávkou sa 

v kontexte prijímania platobných kariet rozumie vytvorenie ţiadosti 

o zablokovanie peňaţných prostriedkov na účte majiteľa platobnej karty) 

do systému PayMUZO, 

3. systém PayMUZO skontroluje prijatú poţiadavku, 

4. systém PayMUZO zobrazí formulár, v ktorom je potrebné vyplniť informácie 

o platobnej karte, 

5. drţiteľ karty vyplní informácie o platobnej karte a potvrdí vykonanie platby, 

6. systém PayMUZO spracuje prijaté informácie o platobnej karte, 

7. systém PayMUZO odovzdá poţiadavku na autentifikáciu drţiteľa karty 3-D 

Secure systému príslušnej kartovej asociácie (VISA, MasterCard), 

8. v prípade, ţe je vydavateľ karty (banka, ktorá zákazníkovi poskytuje platobnú 

kartu) zapojený do 3-D Secure systému a poţaduje sa autentifikácia drţiteľa 



 
 

karty, drţiteľ karty sa presmeruje na stránku 3-D Secure systému vydavateľa 

karty, kde vyplní poţadované autentifikačné údaje (heslo, e-PIN alebo inú tajnú 

informáciu, ktorú oznámil vydavateľovi karty), 

9. ak vydavateľ karty nepodporuje 3-D Secure systém, systém PayMUZO dostane 

túto informáciu, 

10. 3-D Secure systém vydavateľa karty autentifikuje drţiteľa karty a zašle výsledok 

autentifikácie do systému PayMUZO, 

11. podľa výsledku autentifikácie drţiteľa karty systém PayMUZO určí, či sa má 

v danej transakcii pokračovať a odoslať poţiadavku na autorizáciu objednávky 

do autorizačného centra, 

12. systém PayMUZO spracuje výsledok autorizácie objednávky, 

13. výsledok spracovania sa oznámi obchodníkovi prostredníctvom parametrov 

v návratovej URL adrese, 

14. obchodník zaznamená výsledok transakcie, teda informáciu, či sú peňaţné 

prostriedky blokované na účte majiteľa karty a bude ich moţné previesť na účet 

obchodníka. 

V prípade úspešnej transakcie sú finančné prostriedky na účte majiteľa karty 

zablokované a následne prevedené na účet obchodníka. V prípade predaja tovarov alebo 

sluţieb, ktoré je moţné doručiť prostredníctvom internetu, môţe byť prevod 

zrealizovaný okamţite. Pri predaji fyzických tovarov obchodník prostredníctvom 

rozhrania pre správu objednávok v systéme PayMUZO prevedie zablokovanú čiastku 

na svoj účet aţ v okamihu, keď je tovar odoslaný resp. doručený zákazníkovi. 

 

  



 
 

Príloha č. 5: Proces platby s vyuţitím systému E-Commerce 

 

 

 

1. Zákazník navštívi elektronický obchod a vyberie si tovar alebo sluţbu, 

2. po potvrdení vybraného tovaru a zvolení spôsobu platby je zákazník presmerovaný 

na platobný portál systému E-Commerce, kde zadá informácie o platobnej karte, 

3. po presmerovaní zákazníka na stránku platobného portálu nastáva overenie údajov 

o objednávke medzi systémom E-Commerce a elektronickým obchodom, 

4. Slovenská sporiteľňa odošle dotaz na kartovú asociáciu. Asociácia (VISA, 

MasterCard) potvrdí zaradenie alebo nezaradenie drţiteľa karty do systému 3-D 

Secure a pošle odpoveď naspäť do Slovenskej sporiteľne, 

5. Slovenská sporiteľňa pošle ţiadosť o autorizáciu karty do vydavateľskej banky 

cez prehliadač drţiteľa karty, 

6. vydavateľská banka poţiada drţiteľa karty o heslo. Drţiteľ karty toto heslo vyplní 

a vydavateľská banka ho overí, 

7. vydavateľská banka pošle odpoveď naspäť do Slovenskej sporiteľne cez prehliadač 

drţiteľa karty, 



 
 

8. v prípade, ţe autorizácia karty prebehla úspešne, je internetová platba ďalej 

spracovaná ako beţná platobná transakcia, 

9. Slovenská sporiteľňa odošle obchodníkovi informáciu o výsledku transakcie. 

V prípade, ţe drţiteľ karty nie je zaradený do systému 3-D Secure transakcia 

prebehne bez autorizácie drţiteľa karty. Zodpovednosť za prípadné zneuţitie karty nesie 

v tomto prípade vydavateľská banka. 

 

  



 
 

Príloha č. 6: Proces platby s vyuţitím systému CardPay 

 

 

 

1. Zákazník si vyberie tovar v elektronickom obchode, v objednávkovom formulári 

vyplní všetky potrebné informácie o nákupe a adrese dodania tovaru alebo sluţby a 

pri výbere spôsobu platby si zvolí platobnú kartu, 

2. údaje o objednávke sú preposlané systému Tatra banky a zákazník je presmerovaný 

na zabezpečenú stránku systému CardPay, 

3. zákazník je presmerovaný na web stránku Tatra banky, kde vyplní potrebné údaje - 

číslo svojej karty, platnosť karty a ochranný kód, 

4. banka následne zrealizuje platbu v autorizačnom centre, 

5. po obdrţaní výsledku transakcie v priebehu niekoľkých sekúnd oznámi tento 

výsledok zákazníkovi na svojej web stránke, 

6. elektronický obchod obdrţí informáciu o výsledku transakcie prostredníctvom e-

mailu alebo SMS, následne bude zákazník opäť presmerovaný na stránku 

elektronického obchodu,  

7. po úspešnej platbe obchodník expeduje zákazníkovi tovar. 


