
Elektronický obchod - hlas budoucnosti
V posledních letech má člověk pocit, že není dne, ba ani hodiny, kdy by se nesetkal s počítači.
Počítače jsou téměř všude a začínají být pevnou součástí společnosti a ta je na nich stále více závislá.
Bohužel počítačové aplikace, které se ještě stále běžně používají nepočítají s tak velkým rozšířením,
takže jejich zabezpečení proti zneužití je nedostatečné. Tato smutná pravda se bohužel nevyhnula ani
aplikacím, které byly vyvinuty pro elektronické obchodování, jež používaly čísla kreditních karet.
Výsledkem bylo velké množství neoprávněných operací, při kterých byla použita „ukradená“ čísla
kreditních karet. Následkem tohoto uspěchaného vývoje je obrovská nedůvěra zákazníků v obchod
přes Internet. Otázkou dneška a příštích dní tedy je, zda nové systémy pro elektronický obchod jsou
schopny řešit bezpečnostní problémy. A možná ještě důležitější je otázka, zda jsou schopny získat zpět
ztracenou důvěru zákazníků!

Elektronický obchod na Internetu je stále mnohem méně bezpečný, než ostatní formy
obchodování a bankovních služeb a pouze každý dvacátý zákazník mu důvěřuje.
Nejdříve bychom se měli říci, co to vlastně elektronický obchod vůbec je a co si pod tímto pojmem
můžeme představit. Nejužším významem je samotný proces platby, tedy přesněji důvěryhodný,
bezpečný způsob elektronické platby. Na druhou stranu se pod stejným pojmem (elektronický obchod)
může skrývat vše od průzkumu trhu, vyhledávání zboží a nabídky zboží, přes samotný prodej či
nákup, až po zákaznické služby. Definice, která se ovšem nejvíc líbí mně je „schopnost důvěryhodně
provádět obchodní transakce pomocí komunikační sítě způsobem, který je účinnější a ekonomičtější v
porovnání s jinými způsoby obchodu“. Jestliže chceme vůbec mluvit o nasazení elektronického
obchodu, tak musíme zajistit jeho důvěryhodnost. Mark Culllimore, šéf nových technologií u Visa
International pro Asii a Pacifik řekl, že 77 % zákazníků věří bankomatům, 62 % bankovnictví po
telefonu, 57 % věří home-bankingu, ale pouze 5 % zákazníků důvěřuje elektronickému obchodu.
Vysokou nebezpečnost elektronického obchodu v současné době potvrzuje i druhá informace od Visa
International, týkající se platebních karet. Totiž, že 50 % sporů v oblasti platebních karet, které vede
tato organizace se zákazníky má původ v transakcích přes Internet, které ovšem tvoří pouhá 2 % z
objemu všech transakcí.

Úspěch systému pro elektronický obchod závisí na mnoha aspektech. Zatímco však např.
efektivnost systému rozhoduje o rozšíření systému, o počtu jeho klientů, tak otázka bezpečnosti
všech zúčastněných stran (zákazníků, obchodníků, bank) určuje, zda bude systém vůbec uveden
do činnosti.
Jestliže nyní na chvíli odhlédneme od problémů s důvěryhodností, tak rozhodujícím hlediskem pro
hodnocení elektronického systému je jeho účinnost. Jestliže bychom chtěli určit kvalitu této
vlastnosti, tak bychom museli analyzovat několik okruhů problémů. První oblastí je dostupnost
obchodního systému, který určuje množství potenciálních zákazníků.  Jestliže budeme obchodní
systém provozovat na Internetu, tak potenciálními zákazníky jsou všichni uživatelé Internetu. Jestliže
ale budeme požadovat splnění dalších podmínek, např. pořízení platební karty, registraci budoucího
zákazníka na nějakém konkrétním místě, znalost anglického jazyka apod., tak se okruh potenciálních
zákazníku může značně snížit. Opačný účinek má možnost napojení na další obchodní systémy tak, že
zákazníci jednoho obchodního systému mohou provádět obchodní transakce v dalších systémech. Jako
příklad takového propojení mohou být např. systémy VISA, nebo MasterCard, které umožňují platby
po celé Zemi.
Druhou oblastí, která je závislá na konkrétní formě systému elektronického obchodu je efektivnost
hledání požadovaného zboží zákazníkem. Do této oblasti patří např. reklama, ze které se zákazníci
dozví, kde všude je možno hledat zboží, zvolený způsob výběru zboží, ale také třeba kapacita
komunikační sítě. Jestliže tato síť bude schopna v jednom okamžiku pojmout např. 100 zákazníků, tak
pro další se efektivnost přístupu k systému značně snižuje. To může vést až k averzi potenciálních
zákazníků k elektronickému systému.
Další analyzovanou oblastí by měla být náročnost provedení obchodní transakce. U elektronických
systémů je tato činnost v drtivé většině případů před zákazníkem skryta, ale svou úlohu zde může hrát



např. ověřování transakce v bance, kde má zákazník účet, autentizace zákazníka. Jednou z
nejpodstatnějších oblastí, která vyžaduje opravdu důkladnou analýzu se týká záruk poskytovaných
jak obchodníkovi, tak zákazníkovi, případně třetí straně (bance). Jinými slovy, jde o bezpečnost
celého elektronického systému. Obchodník musí mít záruku, že získané peníze (v jakékoliv podobě)
bude schopen proměnit ve vklad na vlastním účtu. Zákazník by měl mít jistotu, že cena za zboží je
přesně taková, jakou obchodník zveřejňuje. Nezanedbatelným aspektem je i jistota získání
zaplaceného zboží. Banka musí mít zase jistotu, že nepřijde o své peníze. Řešení těchto problémů je
dosti náročné a na jeho úspěšnosti závisí, zda celý systém vůbec spatří světlo světa. Posledním
aspektem, který ovlivňuje úspěšnost obchodního systému je rozsah zákaznických služeb. Tento
aspekt není rozhodujícím pro úspěšnost obchodního systému, ale má nezanedbatelnou roli při
získávání zákazníků. Poskytuje totiž dostatek možností, které mohou zákazníka přilákat. Jako příklad
je možno uvést dobu na bezplatné navrácení zboží, zákaznické soutěže, bezplatné katalogy, slevy pro
stálé zákazníky, atd.

Systém pro elektronický obchod lze rozdělit na tři části. Jsou to informační báze, která obsahuje
nabízené produkty, další částí je vyhledávací systém, což je prostředek pro vyhledávání v informační
bázi. V prostředí Internetu tuto funkci velice dobře splňují klasické webovské prohlížeče. Poslední
částí je elektronický platební systém (EPS), který slouží k provádění obchodních transakcí. U
velkých organizací je dosti silným požadavkem možnost napojení EPS na další agendy podniku -
např. účetnictví, skladové hospodářství, apod.
Jestliže se pokusíme porovnat základní struktury různých EPS, tak zjistíme, že strany, které jsou v
systémech zapojeny jsou stále tytéž, ale co se značným způsobem liší je komunikace. (Na
následujících ilustračních obrázcích je znázorněn pouze tok „peněz“.)

Na úvod se zmiňme o neelektronickém obchodu. V systému s klasickými penězi dochází pouze k
výměně skutečných peněz. Zákazník nejdříve získá peníze z banky. Jestliže něco nakoupí předá
peníze obchodníkovi. Na konci dne si obchodník uloží utržené peníze ve své bance. Klíčovým
momentem pro zajištění korektnosti platební transakce je forma peněz. Ty obsahují informace, které
je obtížné zfalšovat (ochranný proužek, vodotisk, speciální papír, atd.), a které je možno použít pro
ověření jejich pravosti. Za zmínku stojí dvě další vlastnosti pohybu peněz, které jsou na první pohled
samozřejmé, avšak v elektronickém světě dosti komplikované. První z nich je, že obchodník může
vrátit peníze zpět zákazníkovi. Druhou vlastností je, že obchodník může použít peníze od zákazníka
také k  platbám u jiných obchodníků – stává se tedy sám zákazníkem.
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obr. 1: Klasický platební systém



Další schéma (obr. 2) obsahuje platební systém s nejběžnějšími platebními kartami, jež obsahují
magnetický proužek. Tyto karty fyzicky obsahují pouze své číslo a případně informaci, kterou je
možno použít pro ověření PINu. Co se týká činností v platebním systému, tak:
•  Zákazník musí nejdříve získat platební kartu. Tím končí jeho vlastní komunikace s bankou.
•  Při platební transakci předá zákazník obchodníkovi identifikaci platební karty. Na jejím základě

si obchodník ověří, že na příslušném účtu je dostatečná hotovost a provede platební transakci.
Druhou variací je, že obchodník pošle informace kartě a transakci bance, která ji provede a zpět
pouze řekne, tak bylo vše v pořádku.

Tento systém je stále celkem jednoduchý, ale jediné co chrání zákazníka je identifikace jeho platební
karty, kterou lze získat „pouze“ přes PIN. Jestliže bude vlastník platební karty posílat identifikaci této
platební karty přes Internet (nebo přes telefon, nebo jakkoliv jinak) a někomu se podaří odposlechnout
jeho komunikaci s obchodníkem a získat tak číslo platební karty, tak už nic nebrání v zneužívání této
„platební karty“. Legitimní vlastník se proti tomu už nemůže nijak bránit (kromě zablokování účtu).
Smutné je, že toto je v současné době prakticky jediný způsob platby v obchodních systémech
provozovaných na Internetu. Samozřejmě, že existují prostředky, které umožní přenos takových
důvěrných informací zabezpečit (např. SSL protokol, viz. číslo 2/99), ale ne vždy se používá, či
používá korektně. Jestliže budete chtít použít tento způsob placení, tak doporučuji důkladně si přečíst
všechny informace o zajištění bezpečnosti v daném EPS.
Druhou variantou tohoto systému je výběr hotovosti v bankomatu, kdy potom zbývající část oběhu
peněz je stejná jako u neelektronických platebních systémů. (obr. 3)

Nyní se dostáváme ke předposlednímu schématu (obr. 4), což je platební systém s elektronickými
penězi.
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Zde již neobíhají klasické peníze, ale jejich elektronický ekvivalent. Záruka korektnosti platebních
transakcí je plně závislá na vlastnostech elektronických peněz. Problém této záruky je netriviální,
protože není problém udělat kopii elektronické informace-bankovky (narozdíl od skutečných peněz).
Řešení tohoto problému ovšem existují a jsou založeny na moderní kryptografii. Bohužel popis těchto
schémat je nad rámcem tohoto článku. Pěknou variací na dané téma je systém, který v současné době
zkouší např. Barkley Bank z Velké Británie. V tomto systému nejsou potřeba „tankovací automaty“,
ale nabíjení elektronické peněženky lze provádět pomocí mobilního telefonu, do kterého lze vložit
čipovou kartu - peněženku.

Poslední schéma (obr. 5) znázorňuje zjednodušené schéma platebního systému SET, který je variací
na on-line systém s platební kartou.

Základním rozdílem je bezpečnost. Pro její zajištění je použita kryptografie a to jak symetrická (pro
šifrování - utajení informací), tak asymetrická (pro autentizaci). Jelikož je použita asymetrická
kryptografie, tak v systému přibyl další subjekt - certifikační autorita. Jejím úkolem je zajišťovat
korektní vazbu subjekt - šifrovací klíč pro všechny subjekty v platebním systému. Popis systému SET
je v čtyřech dokumentech, které obsahují jak technickou specifikaci, tak např. i informace pro
obchodníky. Zákazník nejprve od některé banky získá platební kartu. Jestliže chce něco koupit, tak si
od obchodníka vyžádá elektronicky podepsanou nabídku. Zákazník pak s pomocí šifrovacích klíčů,
které má na své platební kartě vytvoří objednávku a platební příkaz a to pošle obchodníkovi. Forma
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těchto dat je taková, že obchodník se může podívat na objednávku, ale už nevidí obsah platebního
příkazu. Ten pošle na tzv. platební bránu, která provede převod peněz. Obchodníkovi poté dojde zpět
výsledek provedení platebního příkazu, podle nějž bude dále postupovat.

Jak to vypadá v České republice? S trochou černého humoru lze říci, že banky fungují. Bohužel to
nejsou hvězdy, ale černé díry. Nejrozšířenějším instrumentem je debetní karta magnetickým
proužkem. Bohužel se nezdá, že by se naše banky chtěli tohoto typu karet zbavit. Dokonce i v
zamýšleném projektu, který se má opírat o normu SET se počítá s hybridní kartou (magnetický
proužek a mikroprocesor). Tento stav je tristní a má podle mého názoru jeden základní důvod. Banky
netrpí jak zneužíváním těchto karet, tak konkurencí, která by je nutila nabízet nové služby. Jestliže má
zákazník dojem, že někdo neoprávněně použil jeho kartu, tak je na něm, aby to dokázal. Jestliže by se
mu to náhodou podařilo, tak by to mohl někdo vykládat jako určité zpochybnění celého systému s
magnetickými kartami (představte si, že by kterákoliv z našich bank přiznala, že na každých 1000
transakcí v bankomatech dojde k jedné chybě). Obdobný problém byl před pěti až deseti lety ve Velké
Británii, kdy banky nařkly bezúhonné osoby z podvodů poté, co si stěžovali na nesrovnalosti ve
výpisech z účtů a až po velkém počtu soudních procesů se karta částečně obrátila. Zcela opačný (i
když je třeba přiznat, že výjimečný) je přístup ve Spojených státech, kdy banka musí vrátit údajně
neoprávněně vybranou částku a poté sama dokazovat neoprávněnost reklamace.
Fakt, že ve Francii, kde se čipové platební karty používají přes 10 let, klesla míra podvodů pod 0,01 %
vedl pravděpodobně např. Českou spořitelnu k vlastnímu návrhu takového systému, který ovšem
zmizel s ukončením pilotního projektu.
Netvrdím, že elektronické platební systémy jsou jednoduchá a bezproblémová záležitost. Problémy,
např. s čipovými kartami, jsou po celém světě. V Austrálii byl např. zkoušen systém s čipovými
kartami (peněženkami) Mondex, kdy se uvažovalo, že jejich kapacita by byla do 1000 dolarů. Poté co
se na Internetu objevil jednoduchý způsob, jak získat obsah takové karty včetně citlivých informací a
po značném tlaku tisku firma Mondex oznámila, že došlo k nedorozumění někde ní a dotyčnou
bankou a že daný typ karet je vhodný pro hotovost řádově nižší!

Do této chvíle jsme se bavily o platebních systémech, které jsou vhodné pro maloobchodní platby.
Škála EPS je ovšem mnohem širší a můžeme ji rozdělit na 3 segmenty. Jsou to:
•  systémy pro drobné platby - příkladem mohou být telefonní karty
•  systémy pro maloobchodní platby - každodenní placení v obchodech
•  systémy pro velkoobchodní platby - platební styk podnikatelů, velkých firem, apod.,

charakteristickým znakem je existence objednávek a faktur

Systémy, které se používají v třetí oblasti elektronického obchodování nepoužívají čipové karty, ale
místo nich takové pojmy jako faktura, platební příkaz, apod. Základní požadavky na tyto EPS jsou
stále stejné – autentičnost dat, utajení vyměňovaných informací a samozřejmě, že i jejich správnost. U
systémů pro velké platby přibývá navíc jejich složitost, která pramení z návaznosti na účetnictví a
obecně na elektronickou výměnu dat (EDI) v organizaci. Termín EDI se používá stále více, a to
dokonce i v České republice. I u nás již drtivá většina dokladů (80-90 %) vzniká elektronickou cestou.
K tomu, aby bylo možné tyto doklady efektivně zpracovávat je ovšem potřeba jednotného tvaru
takových dokumentů. Nejvýznamnější takovou specifikací je UN/EDIFACT, což je specifikace
vyvinutá Organizací spojených národů. Celý systém je v současné době velmi dobře zpracovaný po
stránce norem jak na celosvětové, tak i na evropské a národní úrovni (i u nás). V ČR je ovšem zatím
problémem zajištění správnosti a autentizace takových dokumentů, tedy jednoznačná identifikace
jejich autora. V současné době se rozběhly práce na tzv. zákoně o elektronickém podpisu, ale cesta ke
konečnému znění zákona se zdá přinejmenším dlouhá a trnitá. Zatím tedy je stále nutné všechny
dokumenty přenášet na papír a v této formě je archivovat.
Vraťme se však zpět k EDIFACTu. Základem jsou definice zpráv. Tyto definice mají jednu nevýhodu
- přílišnou obecnost. Tato nevýhoda se ovšem mění v plus velkou variabilitou dokumentů a poměrně
jednoduchém způsobu definice nových zpráv podle konkrétní potřeby. Ambice tohoto systému jsou
velmi vysoké, což lze odvodit např. z oblastí, pro něž již existují definice zpráv. Stručný výčet



obsahuje administrativu (účtování, celní odbavení, důchod, zdravotní péči, sociální zabezpečení,
zaměstnanost, ...), obchod (finanční, pojištění, výroba a logistika, turistika, transakce, ...), či dopravu
(obecné, pohyb kontejnerů, pohyb nebezpečného zboží, směrování, ...). Že se snahy o rozšíření tohoto
standardu nemíjejí účinkem je i velmi pravděpodobné brzké vytvoření modulů, které bude možné
vložit do každého WWW prohlížeče, které umožní zpracování a vytváření zpráv podle tohoto
standardu.

Co říci závěrem. Teoretické základy pro elektronický obchod v tom nejširším slova smyslu jsou
vytvořeny. Bohužel se tato oblast potýká se značnými problémy.
1. Malá důvěra klientů v elektronický obchod, obzvlášť přes Internet, která pramení z primitivních

EPS, které byly založeny na volném posílání čísel kreditních karet po Internetu.
2. Nesnadnost poznat kvalitní čipové karty, které by bylo možné použít bez obav pro elektronický

obchod jako elektronické peněženky.
3. Nedostatečná legislativa v oblasti elektronické komunikace. Všechny současné formy

„elektronického obchodu“ jsou založeny na smlouvách mezi bankou v klienty bez jakéhokoliv
zastřešení obecnou legislativou.

Nejslibnějším projektem, který by mohl tuto oblast obchodu rozhýbat je systém SET. Dokonce
důležitost tohoto systému je tak velká, že většina odborníků předpokládá zničení, či velký útlum
elektronického obchodu, v případě neúspěchu, či selhání tohoto projektu.


