
Srovnání platebních bran 2020

Zakládáte vlastní e-shop a přišla řada na výběr platební brány, nebo snad přemýšlíte, jestli by vám jiný
poskytovatel nenabídl lepší podmínky? Právě pro vás jsme připravili aktuální srovnání nejznámějších
platebních bran na českém trhu. 

Sazby platební brány, provozní náklady

Cena je jedním z hlavních kritérií ovlivňující naše �nální rozhodnutí. U platebních bran je důležité sledovat,
kolik vás bude stát aktivace služeb, procenta z transakcí, �xní a měsíční poplatky nebo také poplatek za
převod prostředků na váš účet. Pokud počítáte spíše s nižší hodnotou transakcí na vašem e-shopu, mohou do
vašich nákladů výrazně promluvit právě �xní poplatky.

Základní srovnání sazeb a poplatků

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments

Transparentní ceník  ✔ ✔

Procentní poplatek z transakcí 0,79 až 0,99 % 1,6 % 0,9 až 2,2 % 0,99 % 1,5 % 1,49 % 1

Fixní poplatek z běžných transakcí 0 Kč 1 Kč 3 Kč 0 až 2 Kč 1 Kč 0,75 %

Měsíční poplatek 0 až 149 Kč 0 Kč 0 až 190 Kč 0 až 279 Kč 0 Kč 0 až 499 Kč

Aktivační poplatek 0 Kč 999 Kč 0 Kč 0 Kč 600 Kč

Převod na bankovní účet  0 Kč 10 Kč 10 Kč 0 až 39 Kč

Dostupné platební metody v platební bráně

Nezapomínejte také na další platební metody. V Čechách, na Slovensku a také v Polsku jsou kromě plateb
kartou populární platby prostřednictvím bankovních platebních tlačítek. Zákazník akceptuje online platbu
prostřednictvím svého internetového bankovnictví. Více platebních metod na platební bráně znamená větší
pravděpodobnost úspěšného dokončení transakce – a tím realizace nákupu.

Srovnání dostupných platebních metod

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

Platební karty ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Platební tlačítka většiny
bank v České republice

✔ ✔ ✔ ✔

Platební tlačítka většiny
bank na Slovensku

✔ ✔ ✔

Platební tlačítka většiny
bank v Polsku

✔ ✔ ✔

Měny platby na platební bráně
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Zvažte v jakých měnách potřebujete přijímat platby. Pokud prodáváte zboží do dalších zemí, vždy je
důvěryhodnější nechat zákazníky platit jejich vlastní měnou. A navíc, pokud v zahraničí nakupujete, příjem v
příslušné měně znamená, že se bráníte proti kurzovému riziku a šetříte na poplatcích za směnu. Při používání
cizí měny budete většinou potřebovat účet vedený ve stejné měně.

Měny platby na platební bráně

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

CZK  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

EUR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PLN ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

HUF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RON ✔ ✔ ✔ ✔

BGN ✔ ✔ ✔

HRK ✔ ✔ ✔

USD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GBP ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Technické parametry platební brány

Všichni poskytovatelé online plateb musí splňovat náročné technologické a bezpečnostní požadavky. Je vidět,
že srovnávat v tomto směru platební brány je opravdu těžké. Detailnější analýzu si mohou udělat nejspíš vaši
vývojáři, když se ponoří do nabídky funkcí, které jednotlivé platební brány nabízejí prostřednictvím API.

Srovnání technických parametrů platební brány

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

Platba na stránce brány
(redirect)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Platba na stránce e-shopu
(iFrame)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3D Secure ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Responzivní design ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zapamatování platební
karty

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Přizpůsobení vzhledu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Opakovaná platba ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Veřejně dostupná API
dokumentace

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Integrace platební brány do českých e-shop platforem

Když používáte e-shop od zkušeného vývojáře, obvykle můžete počítat s tím, že už platební bránu napojoval.
Možná dokonce je tato integrace standardní součástí jeho nabídky. Aktivace platební brány tak může býtVYHLEDAT
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rychlá a levná. A hlavně už je vše otestováno a nečekají vás žádná nepříjemná překvapení.

Přehled nejdůležitějších podporovaných e-shop platforem

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

Shoptet  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Shopsys ✔ ✔

Oxyshop ✔ ✔ ✔

Shopsystem ✔ ✔ ✔ ✔

BSShop ✔ ✔ ✔

Webareal ✔ ✔ ✔

Eshop-rychle ✔ ✔ ✔

Fastcentrik ✔ ✔ ✔ ✔

Integrace platební brány do open-source e-shop platforem

K dispozici nejsou pouze komerční české platformy pro provoz e-shopů, ale i světová open-source řešení. Jak
jsou na tom platební brány s jejich podporou?

Přehled podporovaných open-source e-shop platforem

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

WP eCommerce  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

WordPress Jigoshop ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Woocommerce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Drupal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Joomla ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Prestashop ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VirtueMart ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Opencart ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Magneto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Integrace platební brány s účetními systémy, rozhraní pro import dat 

Jak dostat všechny provedené transakce do účetnictví? A jak zaúčtovat jednotlivé přijaté  platby od platební
brány? Určitě se vám bude hodit, když platební brána bude umět standardní bankovní formáty výpisů (ABO).
V ideálním případě bude přímo podporována účetním systémem, který používáte.

Přehled podporovaných účetních systémů, rozhraní pro import dat 

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

Výpis plateb do ABO ✔ ✔ ✔ ✔

Zadejte hledaný výraz
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formátu 

Výpis plateb do
CSV formátu

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Stormware POHODA ✔ ✔ ✔ ✔

ABRA FlexiBee ✔ ✔ ✔ ✔

Money S3 ✔ ✔ ✔

Nabídka platebních terminálů

Určitě je dobré, mít vše pod jednou střechou. Pokud budete mít platební bránu i terminály zprostředkované
od jedné �rmy, bude vám nejspíše stačit jedna smlouva a bude se o vás starat jedna kontaktní osoba nebo
tým. Zároveň to může mít výhodu i co se týče poplatků.

Přehled platebních bran poskytujících i platební terminály

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

Poskytovatel platební
brány nabízí POS 

✔ ✔ ✔

Právní vztahy a jurisdikce poskytovatele platební brány

Služby platební brány je možné poskytovat na základě několika typů povolení či registrace u národního
regulátora. V našem případě je regulátorem Česká národní banka. Platební služby je samozřejmě možné
poskytovat i se zahraniční licencí prostřednictvím takzvaného evropského pasu. Ale pozor, pokud byste se v
případě sporu byli nuceni domáhat svých práv na zahraniční Platební instituci, bude takový spor veden dle
zahraničního práva, nikoliv dle legislativy České republiky.

Srovnání právních vztahů a jurisdikce poskytovatele platební brány

ComGate PayU GoPay ThePay Pays.cz
Global

Payments
Stripe

Sídlo
poskytovatele
služby

Česká
republika

Polsko
Česká

republika
Česká

republika
Česká

republika
Česká

republika
Velká Britán

Země
mateřské
společnosti

Česká
republika

Polsko Francie
Česká

republika
Česká

republika
Česká

republika
USA

Typ platební
licence

Platební
instituce

Zahraniční
platební
instituce

Instituce
elektronických

peněz

Vydavatel
elektronických
peněz malého

rozsahu

Poskytovatel
platebních

služeb
malého
rozsahu

Platební
instituce

Zahraniční
instituce

elektronickýc
peněz

poskytující
přeshraničn
služby v ČR

Menu

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana


Provozovatelé platebních bran zařazení v přehledu

Do přehledu jsme zařadili nejznáměnjší platební brány na českém trhu. Níže si můžete přečíst informace o
každé platební bráně zvlášť. 

ComGate

ComGate Payments, a.s. je ryze česká společnost, která na trhu působí více než 20 let. Jedná se o Platební
instituci s povolením České národní banky, která nabízí platební bránu i terminály. Platební lužby ComGate
využívá přes 4 000 �rem.  

Platební metody: platební karty, platební tlačítka většiny bank v České republice, platební tlačítka většiny
bank na Slovensku, platební tlačítka většiny bank v Polsku 

Technické parametry platební brány: platba na stránce brány, platba na stránce e-shopu, 3D Secure,
responzivní design, zapamatování platební karty, přizpůsobení vzhledu, opakovaná platba, veřejně dostupná
API dokumentace

Podporované účetní systémy, rozhraní pro import dat:   výpis plateb ve formátu ABO (.gpc), výpis plateb ve
formátu CSV, Stormware POHODA, ABRA FlexiBee, Money S3

webové stránky: https://www.comgate.cz/
kontakt: mail@comgate.cz | +420 228 224 267

Měny platby na platební bráně: CZK, EUR, PLN, HUF, RON, HRK, USD a GBP

Podporované e-shop platformy: Shoptet, Shopsys, Oxyshop, Shopsystem, BSShop, Webareal, Eshop-rychle,
Fastcentrik

Podporované open-source e-shop platformy: WP eCommerce, WordPress Jigoshop, Woocommerce, Drupal,
Joomla, Prestashop, VirstuelMart, Opencart, Magneto

Poskytovatel platební brány nabízí i POS.

PayU

Společnost PayU S.A. je globální společnost, která působí na 18 trzích. Jedná se o Zahraniční platební
instituci se sídlem v Polsku poskytující přeshraniční služby v ČR. 

Platební metody: platební karty, platební tlačítka většiny bank v České republice, platební tlačítka většiny
bank na Slovensku, platební tlačítka většiny bank v Polsku 

Technické parametry platební brány: platba na stránce brány, platba na stránce e-shopu, 3D Secure,
responzivní design, zapamatování platební karty, přizpůsobení vzhledu, opakovaná platba, veřejně dostupná
API dokumentace

Podporované účetní systémy, rozhraní pro import dat:   výpis plateb ve formátu ABO (.gpc), výpis plateb ve
formátu CSV, Stormware POHODA, ABRA FlexiBee

Zadejte hledaný výraz
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webové stránky: https://czech.payu.com/
kontakt: obchod@payu.cz | +420 296 182 222

Měny platby na platební bráně: CZK, EUR, PLN, HUF, RON, BGN, USD a GBP

Podporované e-shop platformy: Oxyshop, Shopsystem, BSShop, Fastcentrik

Podporované open-source e-shop platformy: WP eCommerce, WordPress Jigoshop, Woocommerce, Drupal,
Joomla, Prestashop, VirstuelMart, Opencart, Magneto

GoPay

GOPAY s.r.o. je poskytovatelem online plateb českého původu. Letos se většinovým vlastníkem stala
francouzská společnost Worldline. GoPay je držitelem povolení ČNB jako Instituce elektronických peněz.

Platební metody: platební karty, platební tlačítka většiny bank v České republice, platební tlačítka většiny
bank na Slovensku, platební tlačítka většiny bank v Polsku 

Technické parametry platební brány: platba na stránce brány, platba na stránce e-shopu, 3D Secure,
responzivní design, zapamatování platební karty, přizpůsobení vzhledu, opakovaná platba, veřejně dostupná
API dokumentace

Podporované účetní systémy, rozhraní pro import dat:   výpis plateb ve formátu ABO (.gpc), výpis plateb ve
formátu CSV, Stormware POHODA, ABRA FlexiBee, Money S3

webové stránky: https://www.gopay.com/
kontakt: podpora@gopay.cz | +420 387 685 123

Měny platby na platební bráně: CZK, EUR, PLN, HUF, RON, BGN, HRK, USD a GBP

Podporované e-shop platformy: Shoptet, Shopsys, Oxyshop, Shopsystem, BSShop, Webareal, Eshop-rychle,
Fastcentrik

Podporované open-source e-shop platformy: WP eCommerce, WordPress Jigoshop, Woocommerce, Drupal,
Joomla, Prestashop, VirstuelMart, Opencart, Magneto

Poskytovatel platební brány nabízí i POS.

ThePay

Společnost ThePay.cz, s.r.o. byla založena roku 2011 v České republice a ve stejném roce ji bylo vydáno povolení
ČNB pro Vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. 

Platební metody: platební karty, platební tlačítka většiny bank v České republice

Technické parametry platební brány: platba na stránce brány, platba na stránce e-shopu, 3D Secure,
responzivní design, zapamatování platební karty, přizpůsobení vzhledu, opakovaná platba, veřejně dostupná
API dokumentace

Podporované účetní systémy, rozhraní pro import dat:   výpis plateb ve formátu ABO (.gpc), výpis plateb ve
formátu CSV, ABRA FlexiBee,

VYHLEDAT
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webové stránky: https://www.thepay.cz/
kontakt: obchod@thepay.cz | +420 565 554 910

Měny platby na platební bráně: CZK, EUR, USD a GBP

Podporované e-shop platformy: Shoptet, Shopsystem, Webareal, Eshop-rychle, Fastcentrik

Podporované open-source e-shop platformy: WP eCommerce, WordPress Jigoshop, Woocommerce, Drupal,
Joomla, Prestashop, VirstuelMart, Opencart, Magneto

Pays.cz

Společnost Pays.cz s.r.o. se objevila na českém trhu v roce 2015. Firma je držitelem registrace České národní
banky jako Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu. 

Platební metody: platební karty

Technické parametry platební brány: platba na stránce brány, 3D Secure, responzivní design, opakovaná
platba

Podporované účetní systémy, rozhraní pro import dat:   výpis plateb ve formátu CSV, Stormware
POHODA, Money S3

webové stránky: https://www.pays.cz/
kontakt: info@pays.cz | +420 541 218 084

Měny platby na platební bráně: CZK, EUR a USD

Podporované e-shop platformy: Shoptet

Podporované e-shop platformy: Woocommerce, Prestashop, Magneto

Global Payments

Global Payments s.r.o. je společným podnikem České spořitelny a Global Payments Inc, světového
poskytovatele platebních technologií a softwarových řešení. Společnost je zapsána na seznamu poskytovatelů
vedeném Českou národní bankou jako Platební instituce.

Platební metody: platební karty

Technické parametry platební brány: platba na stránce brány, platba na stránce e-shopu, 3D Secure,
responzivní design, zapamatování platební karty, opakovaná platba, veřejně dostupná API dokumentace

Podporované účetní systémy, rozhraní pro import dat:   výpis plateb ve formátu CSV

webové stránky: https://www.globalpayments.cz/
kontakt: salessupport@globalpayments.cz | +420 267 197 744

Měny platby na platební bráně: CZK, EUR, PLN, HUF, USD a GBP

Podporované e-shop platformy: Shoptet
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Podporované e-shop platformy: Woocommerce, Opencart, Magneto

Poskytovatel platební brány nabízí i POS.

Stripe

Firma Stripe vznikla v roce 2011 a sídlí v americkém San Francisku. U nás působí prostřednictvím britské
společnosti Stripe Technology Europe Limited jako Zahraniční instituce elektronických peněz poskytující
přeshraniční služby v ČR. Platební systém Stripe nabízí platby téměř ve všech měnách, při platbě však dochází
ke konverzi na koruny nebo eura. Musíte tak počítat s dalšími náklady.

Platební metody: platební karty

Technické parametry platební brány: platba na stránce brány, platba na stránce e-shopu, 3D Secure,
responzivní design, zapamatování platební karty, přizpůsobení vzhledu, opakovaná platba, veřejně dostupná
API dokumentace

Podporované účetní systémy, rozhraní pro import dat:   výpis plateb ve formátu CSV

webové stránky: https://stripe.com/

Měny platby na platební bráně: CZK, EUR, PLN, HUF, RON, BGN, HRK, USD a GBP

Podporované e-shop platformy: žádné

Podporované open-source e-shop platformy: WordPress Jigoshop, Woocommerce, Drupal, Magneto

Zdrojem výše uvedených informací jsou internetové prezentace srovnávaných služeb, internetové prezentace
provozovatelů e-shop platforem a další online zdroje. Je třeba brát ohled na skutečnost, že uvedené zdroje
informací mohou obsahovat chyby, neúplné nebo zkreslené údaje nebo vykazovat jiné nedostatky. Parametry
služby jako je cena, technické nebo jiné vlastnosti, se mohou v čase měnit. Stejně tak může docházet ke
změně názvu služby nebo změně jména poskytovatele platební brány. Pro rozhodování o pořízení nebo
změně poskytovatele platební brány proto doporučujeme ověřit si tyto údaje přímo u poskytovatele služby.
Informace uvedené na této stránce jsou indikativního charakteru. 
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