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ODBORNÝ ČLÁNEK  

MOBILNÍ PLATBY V ČR 

Mobilní platby v ČR 

Společnost MasterCard prováděla průzkum, z jehož výsledků vyplynulo, že většina Čechů by ráda využívala 
mobilní telefon podobně jako platební kartu, neboť telefon je vždy po ruce a platba přes mobil je pohodlná. 
Platby přes mobilní telefon jsou tak vážnou konkurencí platebním kartám. Ve světě se postupně začíná 
prosazovat nová technologie NFC (Near Field Communication), která v sobě skrývá čip a bezdrátové 
komunikační zařízení. Tuto technologii lze primárně využít pro provádění platebních transakcí pouhým 
přiblížením zařízení s NFC na čtečku, čímž potvrdíte celou transakci. 

Společnost MasterCard nabízí 3 základní varianty mobilních plateb a to v podobě bezkontaktních nálepek, 
aplikaci MasterCard Mobile a výše zmíněnou technologii NFC. Moderní způsob placení přes mobilní telefon 
pomocí NFC začala již minulý rok zavádět Komerční banka. Komerční banka vybavuje nové obchodníky 
platebními terminály, které akceptují bezkontaktní karty a i platby mobilních telefonů vybavených technologií 
NFC, přičemž v současné době tak společnost provozuje zhruba 3 000 terminálů. GE Money Bank nabízí NFC 
platební karty v mobilu bez omezení všem klientům, přičemž úroveň zabezpečení platební karty v mobilu je 
podle vyjádření GE Money Bank stejná jako u běžných platebních karet. Společnost Telefónica Czech Republic 
společně s Komerční bankou, Visou a Samsungem začaly nabízet SIM karty s podporou NFC technologie, 
které umožní platit prostřednictvím mobilního telefonu u obchodníků, kteří jsou vybaveni odpovídajícími 
terminály. Na trhu existuje i elektronická peněženka Mobito, která nepoužívá NFC technologii a kterou je možné 
nabít prostřednictvím bankovního účtu z kterékoli české banky nebo platební kartou vydanou na území ČR.  

Pomocí systému Mobito je možné platit jak v kamenných prodejnách, tak i na internetu. Převod peněz z 
bankovního účtu na účet u Mobita je zpoplatněn dle ceníku banky, kterou uživatel využívá. Při dobití 
prostřednictvím platební karty si Mobito účtuje 1,5 procenta z nabíjené částky plus tři koruny. Česká spořitelna 
nedávno uvedla na trh bezkontaktní nálepky, které mají funkci jako debetní karty. Tato bezkontaktní technologie 
umožňuje klientům platit nákupy, přičemž při částce vyšší než 500 Kč je nutné zadat PIN. V současné době 
není jasné, jaká technologie při mobilních platbách zvítězí, ovšem zdá se, že uživatelsky nejpohodlnější je 
právě technologie NFC.  
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