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V tomto čísle najdete … exkluzivní rozhovor s ing. Miroslavem Pekárkem,  
informace o technologiích, … aktuality, … statistiky, … pozvání na 
cardforum - jaro 2005 a cardopen 2005, … zajímavosti z Evropy, … a 
mnoho dalšího z oblasti karet. 
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AmEx žaluje asociace  
MasterCard a VISA 
 

V listopadu 2004 předložil American Express u 
US District Court na Manhattanu NY žalobu 
proti asociacím MC a Visa a osmi velkým 
americkým bankám (JP Morgan Chase, Bank of 
America, Capital One, US Bancorp, Household 
Bank, Wells Fargo, Providian, USAA Federal 
Savings Bank). Viní je z finančních škod, které 
utrpěl v důsledku jejich " nezákonných 
antikonkurenčních praktik". 
 

Následuje tak říjnovou žalobu proti MC a Visa 
podanou společností Morgan Stanley Discover, 
obdobně požadující náhradu škod utrpěných 
díky "antikonkurenčním pravidlům" asociací. 
 

President a CEO AmEx Kenneth Chenault ve 
svém prohlášení k žalobě uvedl že "Visa, 
MasterCard a jejich členské banky po léta 
bránily konkurenci. Blokovaly rozvoj nové 
generace produktů, které by spotřebitelům 
přinesly vyšší hodnotu, spokojenost a možnost 
výběru. Rovněž po více než osm let bránily aby 
American Express mohl v USA konkurovat v 
nabídce servisních služeb pro banky. AmEx chce 
činit asociace a jejich členské banky odpovědné 
za toto protiprávní konání a požadovat 
kompenzace za výnosy, které by jinak mohly 
být vytvořeny pro akcionáře AmEx". 
 

Tato tvrzení opírá Chenault o údajné úspěchy 
na mezinárodních trzích, uzavřenou dohodu s 
MBNA a dřívější projevený zájem bank o 
spolupráci s AmEx, neuskutečněné díky 
restriktivním pravidlům MC a Visa v USA. 
 

SVP Visa USA Daniel Tarman k tomu prohlásil: 
"Visa se bude rozhodně bránit tomuto obvinění, 
protože AmEx již dříve od soudů získal 
rozhodnutí o možnosti nabízet své produkty 
členským bankám Visa v USA. Je na čase, aby 
AmEx místo hledání řešení svých problémů u 
soudů se věnoval konkurenci na trhu. 
Konkurenceschopnost na trhu ztratil AmEx díky 
své strategii orientace pouze na nejbohatší 
vrstvu klientů, a za to by měl přijmout 
odpovědnost. Problém AmExu není přístupový 
ale produktový" 
Podle Tarmana dává klientela přednost vyšší 
užitné hodnotě a široké nabídce produktů Visa, 
akceptovaných v počtu míst o miliony 
převyšujících nabídku AmEx. 
 

Zástupce MasterCard Noah Hanft ve vyjádření k 
žalobě uvedl, že AmEx bude muset prokázat, 
jaké škody utrpěl díky politice MasterCard. 
Soudní jednání podle něho ukáže, že AmEx se 
od počátku snažil přebrat vybraným bankám 
významné bonitní zákazníky a svými vysokými 
klientskými a obchodnickými poplatky 
hrazenými klienty tyto banky poškodil. Na 
mimoamerických trzích podle něho AmEx naráží 
na potíže v budování významnějších 
partnerských vztahů s bankami, které zjišťují, 
že partnerství s AmEx přináší více výhod pro 
AmEx než pro banku a její klienty a že produkty 
AmEx konkurují jejím vlastním produktům u 
stejných klientů. 
 

Mimosoudní dohodou vyřešená žaloba řetězce 
Wal-Mart na MC a Visa tedy nepřispěla k 
uklidnění situace v USA, naopak zřejmě přiměla 
další adepty na eventuální odškodnění k akcím. 
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Spor o ochranu držitelů v UK 
 

Od r. 1974 platí v UK zákon "Consumer Credit 
Act", který zavedl řadu opatření chránících 
držitele kreditních karet. Článek 75 tohoto 
zákona stanoví odpovědnost vydavatele kreditní 
karty v případech, že nákup v ceně nad GBP 
100 a do GBP 30 000 hrazený touto kartou není 
řádně dodavatelem uskutečněn, např. 
obchodník poruší smlouvu o prodeji, dodané 
zboží je vadné, nebo společnost které bylo 
zaplaceno zkrachuje před uskutečněním plnění. 
Zákon vstoupil v platnost v době, kdy v UK 
existoval pouze t.zv. "three-party system", t.zn. 
vydavatelská banka (issuer) byla současně 
bankou zpracovatelskou (acquirer), tehdy tedy 
Barclaycard pro Visa a konsorcium Access pro 
MasterCard. 
Aplikace článku 75 na vývojově vzniklé 
prostředí "four-party" systému,  kdy existují 
různí vydavatelé a zpracovatelé a dále na 
zahraniční transakce vyvolala nejasnosti v jeho 
výkladu. Office for Fair Trading - britský 
regulátor konkurenčního trhu - proto rozpor ve 
svém výkladu a protichůdném názoru 
společností Lloyds TSB, Tesco Personal Finance 
(součást Royal Bank of Scotland) a American 
Express předložil soudu. Výrok High Court v 
listopadu dal za pravdu vydavatelům v tom, že 
článek 75 se nevztahuje na platby provedené 
mimo Anglii. 
I přes toto rozhodnutí požívají držitelé 
kreditních karet v UK podstatně vyšší ochrany 
ze zákona než ve většině jiných zemí. Pokud 
obdobná ochrana jinde existuje, je omezena 
maximálně na částku kreditního nákupu. 
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Platební karty pro Asii  
 

ČSOB se rozhodla podpořit oblasti postižené 
ničivými tsunami v jihovýchodní Asii speciální 
akcí - připravila speciální emisi embosovaných 

platebních karet Visa Classic s názvem 
Thailand. Část výnosu z prodeje těchto karet 

banka věnuje nadaci 
Kapka naděje. Stalo 
se tak během 
Koncertu pro Asii, 
který se konal 12. 
února 2005 v Sazka 
A r e n ě .  B a n k a 

odvede nadaci Kapka naděje 20 korun z ročního 
poplatku za každou platební kartu, vydanou ve 
speciální limitované emisi Thailand. Charitativní 
rozměr speciální série karet připomíná věta 
„help for tsunami 
victims“ (pomoc 
obětem tsunami) 
umístěná v záhlaví 
p la tebn í  kar ty .  
Karty z emise 
T h a i l a n d  j s o u 
k dispozici ve třech variantách v celkovém 
počtu 15 tisíc kusů. Karty jsou vydávány od 
počátku března 2005. Karty z této speciální 

limitované série jsou 
vydávány jak novým 
držitelům, tak v 
rámci automatických 
obnov stávajících 
karet Visa Classic. 
Zájemci o tuto kartu 

mohou využít výhodné nabídky jejího vydání s 
týdenním limitem až 15.000,- Kč k nově 
otevřenému účtu nebo k již existujícímu účtu u 
ČSOB. Roční poplatek za vedení karty se 
nemění, činí 500,- Kč. 
 

ČSOB již poskytla na pomoc obětem přírodní 
katastrofy v jihovýchodní Asii a v Bengálském 
zálivu finanční dary přesahující 1 milion korun. 
ČSOB také neúčtuje poplatek za hotovostní 
vklady na konta sbírek na pomoc obětem 
přírodní katastrofy.  
 

rk, praha březen 2005  

AKTUALITY   KALENDÁŘ AKCÍ 
 Produktmarketing a branding IIR  Praha 15. - 16.02. 2005 

 Product management v bankovnictví IIR  Praha  22. - 23.02. 2005 

 Efektivní řízení CRM a Call centra IIR  Praha 29. - 30.03. 2005 

 Retail Banking in the New EU Member States  SMI Praha 18. - 19.04. 2005 

 Back office v bankách a finančních institucích IIR Praha 19. - 20.04. 2005 

 Cards for Profit / Cards & Payments Europe 2005   Lafferty Marriott.Hotel, Praha 21. - 22.04. 2005 

 Treasury Manager s certifikátem  IIR  Praha 25. - 29.04. 2005 

 Payment systems – Strategies for the Future PlusCon   Kodaň 26. - 27.04. 2005 

 Banking in C,E and SE Europe  IEA  Praha 25. - 26.05. 2005 

 Card Open 2005 SBK  Praha 28.05. 2005 

 Platební styk na cestě k SEPA  IIR Praha 01.06. 2005 
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Vzrůst ztrát z ATM podvodů 
v UK a USA 
 

Podle údajů britské APACS vzrostly ztráty z 
podvodů platebními kartami za dvanáctiměsíční 
období do června 2004 o 85% na 61 milionů 
GBP a to zejména díky rapidnímu vzrůstu 
podvodných transakcí na bankomatech. 
Organizované skupiny kriminálních živlů 
využívají řadu metod k získání jednak údajů z 
magnetického proužku karet k výrobě padělků 
karet, (skimming), jednak k odpozorování PIN 
(phishing). K tomu slouží jak prosté 
odpozorování při neopatrném zadávání na 
klávesnici bankomatu držitelem (shoulder 
surfing), tak využívání sofistikovaných 
technických prostředků jako jsou miniaturní TV 
kamery, falešné klávesnice nebo celé falešné 
bankomaty. Celá operace je obvykle 
korunována krádeží karty, ať už pomocí zařízení 
které kartu zadrží v bankomatu (libanonská 
smyčka), nebo přímo z kapsy držitele. 
Přestože uvedená ztráta tvoří méně než 0,05% 
z celkových 144 mld GBP bezpečně vybraných v 
UK z bankomatů, jsou provozovatelé 
znepokojeni prudkým nárůstem těchto 
podvodů, které se z velkých měst rozšiřují 
prakticky na celou zemi. Provozovatelé proto 
doporučují klientům zvýšenou opatrnost a sami 
přijímají řadu opatření k omezení této 
kriminality. Radikální snížení si slibují od 
dovršení přechodu na čipovou technologii podle 
standardu EMV. 

Tento druh kriminality postupně zasahuje i USA, 
kde dosud ztráty z karetních podvodů 
nepřesahovaly míru akceptovatelnou v rámci 
provozních nákladů. V současné době už se 
roční ztráty z podvodných bankomatových 
transakcí blíží hodnotě 200 mil USD a rychle 
rostou. Americké banky, které jsou dosud z 
ekonomických důvodů rezistentní vůči přechodu 
na čipovou technologii by se mohly dostat do 
situace jediného světového regionu s 
přetrvávající magnetoproužkovou technologií a 
tím i místem nejméně chráněným proti 
podvodům. To by mělo za následek další 
masivní přesun podvodných aktivit z ostatních 
regionů na americký trh. Lze proto doufat že 
současný nárůst těchto podvodů přiměje 
americké banky ke změně postoje k čipové 
technologii. 
 

Zdroj: APACS, ECR 11/12 2004 

jednou platební kartou po celé „Evropě“ za 
stejných poplatkových a termínových podmínek 
jako v domovské zemi“. 
Tento záměr byl specifikován v dokumentu 
“White Paper: Euroland – Our Single Payment 
Area“ a v Chartě EPC v roce 2002 a 
aktualizován v materiálu „Realisation of the 
Single Euro Payments Area: Roadmap 2004 – 
2010“ v prosinci 2004. Zde  specifikuje kroky, 
úkoly a výstupy v prioritníchh oblastech: 
 

- Credit Transfer – přeshraniční finanční 
převody 
- Direct Debit – přeshraniční přímé inkaso 
- Cards – evropská platební karta 
 

Záměr ECB, formulovaný v souhlase s 
představami Evropské Centrální banky (viz 
článek "ECB nespokojena s průběhem projektu 
SEPA" v cardmag 4/2004 předpokládá vznik 
samostatného evropského "brandu" - systému 
platební karty akceptovatelné ve všech 
terminálech - bankomatech a POS v oblasti 
SEPA. 
Výchozími specifikacemi pro tuto kartu má být: 
    - debetní typ vydávaný k účtu s číslem IBAN, 
    - čipová technologie EMV, 
    - autentizace držitele pomocí PIN nebo jiné 
metody. 
 

EPC nepředpokládá pro žádný z platebních 
systémů provozování vlastní infrastruktury, 
očekává že provoz budou zajišťovat volitelní 
a  vzájemně konkurenční provozovatelé služeb 
(Service Providers) na základě systémových 
provozních pravidel a standardů, vyvinutých v 
EPC ( Pan European Automated Clearing House 
- PE-ACH) 
 

V souvislosti se záměrem evropské karty 
vyvstává ovšem řada otázek a otevřených 
možností řešení. 
 

Základní otázkou je vztah na mezinárodní 
asociace MasterCard a Visa. Zde existuje 
prostor pro různé možnosti, od využití 
některého existujícího  produktu a odpovídající 
infrastruktury (Visa např. prezentovala na 
plenárním zasedání EPC svůj produkt Visa 
Smart, a v PR produkt V-Pay, MC je zatím spíše 
rezervovaný - viz článek "Záměry nového 
prezidenta MCE" v tomto čísle cardmagazinu), 
přes dohody o využití infrastruktury, až po 
úplně samostatné a nezávislé řešení. Otázka 
používané infrastruktury a dohod s obchodníky, 
ať prostřednictvím bank - acquirerů nebo 
obchodnických organizací  bude rovněž klíčová. 
Evropská komise připravuje k vydání Direktivu s 
pracovním názvem New Legal Framework která 
vytvoří základní právní rámec platebního styku 
v EU. Pravidlům této Direktivy (přebírá m.j. 
zásady rozdělení odpovědnosti držitele a 
vydavatele z Doporučení 97/489 EC) budou 
muset vyhovovat i podmínky a pravidla 
používání této evropské karty. 
Řada důvodů hovoří pro to, aby tato karta byla 
čistě čipová, tedy bez magnetického proužku, 
který je nejčastějším terčem podvodných 
manipulací. Mimoevropské země,   zvláště USA, 
zatím zachovávají rezervovaný přístup k čipové 
technologii. Relativně nízké ztráty z podvodných 
transakcí kartami ve srovnání s vysokými 
investicemi které vyžaduje technologický 
přechod na čip tam nezaručují ekonomicky 
přijatelné doby návratnosti a dostatečně 
výnosný "Business Case".  Zneužívání dat 
z  magnetických proužků evropských karet (tzv. 
„skimming“ a „phishing“) v ostatních 

„nečipových“ částech světa by ale z velké části 
anulovalo efekt zavedení hybridní čipové 
technologie v Evropě.   Naopak odstranění 
magnetického proužku by umožnilo 
bezpečnostní potenciál čipu plně využít. 
Nevýhodou takové karty je ovšem její 
použitelnost pouze v sítích vybavených pro 
čipovou technologii, prakticky tedy pouze 
v rámci SEPA. Znamená to, že klient cestující 
mimo Evropu by musel být vybaven další 
klasickou - hybridní kartou (kartami). 
Podmínkou pro čistě čipovou technologii je 
ovšem odpovídající úprava akceptačních sítí. 
Zatímco sítě platebních terminálů v mnoha 
evropských zemích jsou již z velké části pro 
čtení čipu upraveny, úprava bankomatů 
vyžaduje enormní náklady a postupuje tedy 
podstatně pomaleji. Očekává se zde podpůrné 
působení t.zv. „Liability  shift“ asociací 
MasterCard a Visa. 
 

Podle vize Evropské centrální banky 
akceptované EPC v tzv. Roadmap 2004 – 2010 
má tato karta být k dispozici od roku 2007. 
Plánované dvouleté období tedy staví před 
vývojové týmy - jak přímo v pracovní skupině 
EPS WG Cards, tak v servisních skupinách SG 
Legal (právní služby), OITS (Operations, 
Infrastructure Technology, Standards) a na 
úrovních řídicích složek zajišťujících koordinaci 
s dalšími zúčastněnými orgány rozsáhlou řadu 
úkolů. Jejich splnění by umožnilo nejen 
dosáhnout základní cíl SEPA – jeden účet, jedna 
karta, všechny terminály – ale i zásadním 
způsobem řešit otázku zabezpečení platebních 
karet  proti stále narůstajícím aktivitám 
organizované kriminality. 
 

Prameny: 
EPC: Realisation of the Single Euro Payments Area: Roadmap 
2004 – 2010, 12.2004 
ECB: Towards a Single Euro Payments Area – Third Progress 
Report“, 12.2004 
G. Tumpel-Gugerell: Speech at the meeting of EPC in Durbuy, 
6.12.2004 
European Card Review 11/12 2004 
 

Školení o evropských  
bankovních standardech  
v českých bankách 
 
Vzhledem k přistoupení České republiky k 
Evropské unii (EU) k 1.5.2004, byl v rámci 
programu Phare připraven pro české banky 
cyklus školení zaměřený na zavádění standardů 
EU v platebních systémech. Na přípravě se 
podílelo více institucí s hierarchickými rolemi. 
Na české straně vystupovalo Ministerstvo 
financí jako smluvní partner a KPMG CZ 
zajišťovalo projekt organizačně se 
spolupracujícími institucemi a lektory. Hlavní 
podíl na přípravě měl portugalský institut pro 
školení bank (The Portuguese Bank Training 
Institute, Instituto de Formação Bancária - IFB) 
spolu s  belgickou bankovní akademií (Belgian 
Banking Academy - BBA) a Bankovním 
institutem Vysoká škola v Praze. 
 

Struktura kurzů vycházela ze záměru seznámit 
vedoucí a odborné pracovníky v oblasti 
legislativy, platebního styku a bankovních 
produktů s legislativou zavedenou v zemích EU. 
O rozsahu záměru vypovídá schéma, popisující 
relevantní evropskou legislativu v platebním 
styku. 
 

Přednášky byly výbornou příležitostí pro 
odborné pracovníky českých bank ke 
shromáždění důležitých odkazů na evropské 

BEZPEČNOST 

EVROPA A KARTY 
Evropská platební karta za dva 
roky? 
 

Zajištění požadavků Direktivy č. 2560 EC na 
provádění „přeshraničního“ platebního  styku 
v euro za stejných poplatkových a termínových 
podmínek jako při platbách domácích bylo 
hlavním motivem pro vznik European Payments 
Council (EPC). Tento společný orgán evropské 
bankovní komunity má za cíl odstranění 
legislativních a technologických bariér 
v platebním styku mezi zeměmi Evropské unie a 
výhledově „Evropy“ (25 zemí EU plus Island, 
Norsko, Lichtenštejn a Švýcarsko) a vytvoření 
takových podmínek a systémových řešení, která 
umožní občanům „Evropy“ provádět transakce 
platebního styku v euro „s jedním účtem a 
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standardy, jejich vysvětlení a seznámení se s trendy řešení bankovních problémů v různých státech Evropy na praktických případových studiích. Nebyla 
ani opomenuta otázka bezpečnosti nezbytná v jednotlivých produktech (platební karty, telefonní, internetové a příp. mobilní platby) a  
problémy, se kterými se jednotlivé aplikace produktů setkaly. 
Školení sestávalo z 5 oblastí: evropská legislativa, legislativa českého platebního systému, evropské standardy a trendy týkající se kreditních převodů a 
přímých plateb, elektronických a mobilních kanálů a platebních karet. Na přípravě školení se podílelo 22 odborníků z význačných finančních institucí 
Portugalska (např. banka Nordea), Belgie a Portugalska (SiBS - společnost pro řízení bankomatů, zpracování transakcí a vydávání karet, Unicre), a také 
odborníci z ČNB, Sdružení pro bankovní karty, zástupce Finančního arbitra a pod. 
 

Školení, kterého se zúčastnili pracovníci všech významných bank (23 bank, 65 % z přihlášených), v celkovém počtu 1067 (74 % z přihlášených), se 
konala buď v Bankovním institutu (Hotel Olšanka) nebo ve školících střediscích jednotlivých bank a to od září do listopadu 2004. Rozsah školení byl 
nebývalý, zahrnoval 69 školících dnů. 
 

Účastníci průběh školení hodnotili dobře, např. v oblasti platebních karet kategoriemi jako vynikající presentace, zkušení lektoři, hodně užitečných 
informací o kartách a bezpečnostních postupech, komplexní a dobré praktické příklady. Mezi nedostatky uváděli nečitelnost či přeplněnost slidů resp. 
výtisků presentací, problémy s překladem  nebo příliš mnoho informací ve vymezeném čase. 
 

Důležitým výstupem z celého školení je souhrnné zpracování všech přednášek a souhrnných informací ve formě Příručky, která je dostupná na CD 
v češtině a může sloužit jako reference nejen pro účastníky školení. Uvádíme zde její obsah, pro posouzení, čím může jednotlivým odborníkům přispět k 
další práci. Společnost KMPG  zajistila distribuci Příručky do zúčastněných bank. 
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ODDÍL 1 - standardy platebních systémů: právní rámec 
  

KAPITOLA 1 - LEGISLATIVA EU PRO PLATEBNÍ SYSTÉMY 
1.1. Systém TARGET 
1.2. Portugalský systém RTGS 
1.3. Směrnice o přeshraničních převodech (97/05/ES) 
1.4. Nařízení o přeshraničních platbách v eurech: 2560/2001/ES 
1.5. Převody v Portugalsku a praktický dopad evropské právní úpravy 
1.6. Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování (98/26/ES) 
1.7. Doporučení o evropském kodexu chování v oblasti elektronického platebního styku (87/598/EEC) 
1.8. Směrnice 2000/46 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činnost 
1.9. Doporučení Komise 97/489 ze dne 30. července 1997 o operacích prováděných elektronickými platebními prostředky 
1.10. Podvody a padělání 
1.11. Směrnice proti praní peněz 

 
KAPITOLA 2 - CZECH PAYMENT SYSTEM LEGISLATION 

2.1. Bezhotovostní platební styk 
2.2. Implementovaná legislativa EU 
2.3. Zákon o finančním arbitrovi          
2.4. Současný vývoj a trendy 
2.5. Konvergence a platební styk         

  
 

ODDÍL 2 - STANDARDY A TRENDY V PLATEBNÍM STYKU V EVROPSKÉ UNII 
  

KAPITOLA 3 - STANDARDY A TRENDY V PLATEBNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉ UNII 
3.1. Nutnost definovat jednotné standardy pro retailové platební systémy        
3.2. Role ECB a Eurosystému 
3.3. Role dalších institucí (Evropská rada pro platby EPC, Evropský výbor pro bankovní standardy ECBS, SWIFT) 
3.4. Postup při budování jednotného evropského platebního prostoru (SEPA) 
3.5. Retailové platební systémy zvláštního významu 
3.6. Praktické příklady 
3.7. Česká republika: cesta kupředu    

 
KAPITOLA 4 - STANDARDY A TRENDY NA EVROPSKÉM PLATEBNÍM TRHU 

4.1. Problémy (první část) 
4.2. Problémy (druhá část)      
4.2.1. Jednotný evropský platební prostor 
4.2.2. Standardy          
4.2.3. EBA      

 
KAPITOLA 5 - STANDARDY A TRENDY V ELEKTRONICKÝCH A MOBILNÍCH PLATEBNÍCH KANÁLECH 

5.1. Případová studie: Nordea: Nejlepší strategie online bankovnictví na světě 
5.2. O elektronickém bankovnictví podrobněji 
5.3. GSM banking 
5.4. Home banking 
5.5. Elektronické obchodování 
5.6. Mobilní platby 
5.7. Stručný popis standardů ECBS    

 
KAPITOLA 6 - STANDARDY A TRENDY V POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET      

6.1. Hráči na trhu platebních karet       
6.2. Organizace v oblasti platebních karet        
6.3. Inteligentní karty   
6.4. Přehled hlavních rizik týkajících se podvodů s kartami      

    6.5. Systémy placení kartou v praxi 
 
 
 
 
Jak je vidět z obsahu školení a příručky, vznikl solidní podkladový materiál k dalšímu využívání existujících standardů a zkušeností k rozvíjení 
bankovních produktů a služeb, k nimž patří zejména platební karty, využívané i v jiných kanálech pro přístupu k bankovním produktům. 
 

(ft, únor 2005) 
 
 

Projekt školení byl formálně ukončen závěrečnou konferencí dne 28. ledna 2005 v budově ČNB. Na konferenci moderované paní Jitkou Pantůčkovou, 
předsedkyní komise pro platební styk České bankovní asociace, vystoupili se závěrečným hodnocením vedoucí pracovníci jednotlivých zúčastněných 
institucí a vedoucí Reprezentace EU v ČR pan Christian Bourgin. 
 

Ve druhé části konference přednesl pan Patrik Poncelet, zástupce Evropské bankovní federace, prezentaci „The Road to SEPA and its impact on the CZ 
Republic banks and customers. V prezentaci podrobně popsal cíle jednotného euro platebního prostoru (Single Euro Payment Area) a cesty a kroky 
k jeho vybudování. Na prezentaci navázala diskuse, kde si mohli účastníci vyjasnit otázky s touto problematikou spojené. 
Konference tak přispěla k postupnému zvyšování informovanosti bankovní veřejnosti o aktuálních problémech a úkolech platebního styku, v návaznosti 
na přistoupení ČR do EU. 
 

cardmag 2005 
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KARTY V ČÍSLECH 
Vývoj platebních karet v Evropě 
 

Souhrnné regionální, event. celosvětové statistické údaje o platebních kartách, které umožňují provádět srovnání a odvozovat vývojové trendy jsou 
obvykle k dispozici s ročním zpožděním. V současné době jsou tedy k dispozici data do roku 2003. Zajímavý přehled podává pětiletý vývoj počtu 
vydaných karet MasterCard a Visa v jednotlivých evropských zemích, seřazených podle velikosti průměrného ročního růstu: 

Z těchto údajů lze odvodit následující závěry: 
 

- Nejrychlejší nárůst počtu vydaných karet vykazují tzv. „emerging markets“,  tedy země s nejmladším kartovým trhem. Tyto země plus další které 
zahrnuje MasterCard do regionu Evropa (Chorvatsko, Kypr, Slovinsko, Kazachstan, Slovensko, Andora, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Bosna-Hercegovina, 
Srbsko, Černá Hora, Bulharsko, Uzbekistán, Gruzie, Makedonie) znamenají rozhodující potenciál pro budoucí nárůst počtu vydaných karet. 
 

- Naopak v zemích dolních dvou třetin tabulky, tedy zemích s dlouholetou karetní tradicí lze pozorovat zpomalování růstu. V zemích EU 25 se 
započtením Norska a Švýcarska již průměrný počet karet na obyvatele mírně přesáhl hodnotu jedna. To je samozřejmě průměr, v zemích EU 15 je to 
1,15 karty na obyvatele, v nových deseti zemích vzrůstá postupně od hodnot kolem 0.5. 
Zpomalování růstu souvisí s určitým nasycováním trhu. U aktivní části populace je skutečný počet karet na hlavu vyšší než jedna, obvykle 2 až 3, 
(v UK i více), a využitelnost další karty či karet se stává problematickou.  Lze očekávat i zesilující  „ekonomizaci“ existujícího portfolia karet. Je známo, 
že značná část celkového portfolia vydaných karet jsou karty neaktivní. Např. v UK, kde 67 milionů vydaných revolvingových kreditních karet tvoří dvě 
třetiny z celkového počtu v evropském regionu, je cca 35% z tohoto počtu karet neaktivních. Zde se ukázalo, že uvádění na trh nových produktů 
s výhodnějšími úvěrovými podmínkami je atraktivní i pro držitele starších produktů, ti pak přestávají starší využívat a tak rozšiřují počet karet 
neaktivních. 
 

S postupující technologickou přeměnou na čipovou technologií se také bude v tomto ohledu uplatňovat vyšší cena čipové karty proti relativně levné 
kartě s magnetickým proužkem. Nebude proto pro vydavatele efektivní nahrazovat neaktivní karty dražšími kartami čipovými, výsledkem může být 
významný pokles nárůstu. K takové „ekonomizaci“ portfolia již údajně došlo v r. 2003 v Polsku. 
 

Vzhledem k významným podílům neaktivních karet v jednotlivých zemích nepopisují údaje o počtech vydaných karet dostatečně skutečnou situaci na 
kartovém trhu. Daleko významnější jsou data popisující používání karet, tedy údaje o transakcích. 

Vydaných karet  (tis) 1999 2000 2001 2002 2003 

Ukrajina 353 831 1852 4919 8 855 

Rumunsko 394 1 024 2 154 3 657 4 759 

Ruská Federace 2 904 2 832 4 407 7 933 15 143 

Česká Republika 2 147 3 717 4 493 5 171 6 056 

Řecko 4 126 6 407 8 548 10 457 10 600 

Polsko 7 004 10 566 13 557 15 183 15 610 

Turecko 28 218 36 074 37 892 43 525 56 228 

Finsko 1 365 1 542 1 832 2 195 2 517 

Irsko 2 419 2 716 3 141 3 897 4 243 

Italie 22 441 26 252 30 691 34 787 38 196 

Maďarsko 3 642 4 454 5 020 5 487 5 875 

Norsko 3 817 4 216 4 803 5 299 5 965 

Rakousko 4 977 5 456 6 578 7 154 7 898 

U.K. 93 589 102 397 115 070 125 290 147 036 

Dánsko 1 902 2 050 2 235 2 453 2 751 

Francie 31 305 35 684 38 940 41 711 46 487 

Španělsko 40 323 44 510 49 212 52 745 56 223 

Portugalsko 8 984 9 862 11 439 12 661 11 668 

Švýcarsko 7 783 8 271 9 184 9 515 10 251 

Švédsko 5 525 6 062 6 450 6 994 7 218 

Belgie 9 846 11 122 11 340 11 758 12 254 

SRN 91 557 102 876 106 614 110 650 112 463 

Holandsko 19 460,0 20 732 20 672 21 651 22 569 
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Evropské země s největším 
používáním karet podle typů 
a porovnání se stavem v ČR:  

 
Podíl POS znamená procento plateb kartou 
z celkového objemu transakcí, zbytek 
představují výběry hotovosti, převážně 
z bankomatů. Vysoký podíl plateb kartou je 
charakteristický pro země evropské 
„patnáctky“ (jde o r. 2003 před vstupem 
„desítky“) a Turecko, kde je paradoxně 
nejvyšší. 
Podíl plateb na celkovém počtu a objemu 
transakcí  lze považovat za ukazatel „kartové 
kultury“, t.zn. rozsahu používání karet 
k bezhotovostním platbám, nikoli k cirkulaci 
hotovosti. Podíl v ČR je u karet Visa Classic 
více než dvojnásobný proti Polsku s prakticky 
stejně dlouhou historií platebních karet. 
Celkově je pro tento typ karty podíl plateb 
výrazně vyšší než u karet „elektronických“, 
protože jde o kartu pro bonitnější klientelu 
s vyšší frekvencí a průměrnou hodnotou 
transakcí, používanou i v oblasti cestování a 
zábavy (T&E). 
 Celkově nižší průměrné počty a zejména 
objemy transakcí z tabulky pro Visa Electron 
potvrzují předchozí závěry. Elektronické karty 
jsou také podstatně více využívány k výběru 
hotovosti, podíl POS plateb nedosahuje ani 
padesáti procent.  
 
Zajímavé jsou údaje z Polska, které se u 
systému Visa zařadilo do prvé desítky 
nejpoužívanějších karet v Evropě. 
  
Údaje o kartách MasterCard a Maestro 
potvrzují zhruba stejné chování, i když 
rozšíření MC se geograficky poněkud liší od 
trhu Visa. 
  
V počtu i objemu transakcí je v ČR stále ve 
srovnání s ostatními zeměmi EU prostor pro 
minimálně řádové zvýšení používání 
platebních karet v bezhotovostním platebním 
styku. 
  
Podle ECR 11/12 2004 cardmag 

VISA 
Počet transakcí Objem celkový Objem POS Podíl POS 

milionů mld Eur mld Eur % 
Země         
U.K. 3 453 283,9 195,7 68,9 
Francie 2 903 151,4 116,6 77,0 
Norsko 541 36,5 21,2 58,1 
Švédsko 553 33,3 17,8 53,5 
Španělsko 510 38,4 24,9 64,8 
Turecko 389 12,0 10,7 89,2 
Polsko 364 19,0 3,1 16,3 
Dánsko 344 16,6 15,3 92,2 
Italie 279 27,1 24,1 88,9 
Finsko 217 15,2 11,3 74,4 
SRN 159 17,0 13,7 80,6 
Portugalsko 118 7,7 5,0 65,3 
          
Česká Republika 15 2,4 0,8 35,0 

VISA Electron 
Počet transakcí Objem celkový Objem POS Podíl POS 

milionů mld Eur mld Eur % 
Země         
Španělsko 808 51,2 17,1 33,4 
Portugalsko 604 26,8 11,2 41,2 
Polsko 313 17,8 1,6 9,0 
U.K. 291 24,1 3,4 14,1 
Turecko 182 13,2 0,1 0,8 
Francie 169 7,9 2,9 36,7 
Ruská Federace 104 9,4 0,3 0,3 
          
Česká Republika 15 4,5 0,4 8,5 

MASTERCARD 
Počet transakcí Objem celkový Objem POS Podíl POS 

milionů mld Eur mld Eur % 
Země     
Francie 1 799 90,5 66,1 73,0 
U.K. 723 74,3 68,0 91,5 
Turecko 440 11,3 10,3 91,0 
Španělsko 337 25,7 8,0 31,0 
SRN 181 16,4 13,9 84,7 
          
Česká Republika 14 3,2 0,7 20,8 

 MAESTRO 
Počet transakcí Objem celkový Objem POS Podíl POS 

milionů Mld Eur Mld Eur % 
Země      
SRN 3 539 434,1 50,2 11,6 
UK 2 175 141,5 77,6 54,8 
Holandsko 1 563 105 51,9 49,4 
Belgie 639 36 27,3 75,9 
Talie 593 82,6 25,8 31,3 
Španělsko 392 27,5 7 25,4 
Francie 366 19,1 10,9 56,7 
Rakousko 260 21,3 7,8 36,5 
Švýcarsko 204 18,8 8,3 44,1 
Turecko 169 13,3 0,1 0,4 
Polsko 162 9,2 0,9 10,1 
          
Česká Republika 13 2,5 0,4 14,8 
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Vývoj platebních karet v ČR za léta 2000 až 2004 
  
Statistiky SBK umožňují provést přehled vývoje jednotlivých oblastí vydávání a používání platebních karet v posledních pěti letech. Následující 
přehledy pracují s celkovými čísly za všechny typy bankovních a některých nebankovních platebních karet, vydávaných a přijímaných v České 
republice. 
  

Vydávání platebních karet (Issuing): 
  
V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa, v menší míře American Express, nejméně a s klesajícím trendem domácí 
karty vlastních, tzv. „proprietárních“ systémů. Z nebankovních karet zahrnují statistiky SBK v současné době v ČR vydávané karty Diners Club a 
karty společnosti CCS. Vývoj počtu vydaných, tzv. aktivních karet (karty které jsou evidovány v databázích vydavatelů jako použitelné) podávají 
následující tabulky a grafy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pohled na vývoj meziročních nárůstů ukazuje blížící se nasycení trhu klasických debetních karet a rostoucí zájem vydavatelů i zákazníků o karty 
čipové a kreditní:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vývoj počtu vydaných karet v ČR
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  2000 2001 2002 2003 2 004 

Počet karet celkem 3 960 978 4 658 902 5 296 067 6 373 591 6 867 733 

z toho: debetní 3 749 164 4 504 285 5 194 057 5 829 857 5 873 728 

             kreditní 37 689 48 520 97 629 203 274 372 933 

             čipové 662 914 794 592 800 551 1 428 732 2 166 418 

Meziroční nárůst (%) 01/00  02/01  03/02  04/03 

Počet karet 17,62 13,68 20,35 7,75 

z toho debetní 20,14 15,31 12,24 0,75 

kreditní 28,74 101,21 108,21 83,46 

čipové 19,86 0,75 78,47 51,63 

Vývoj meziročních nárůstů počtu karet (%)
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Využívání platebních karet vydaných v ČR: 
 

Následující údaje charakterizují používání platebních karet českých vydavatelů (statistická skupina SBK „Issuing“) k platbám a výběrům hotovosti a 
to u obchodníků a v bankomatech jak v ČR, tak v zahraničí: 
  
    Platby kartou: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet i objem plateb trvale roste, i když meziroční změny jsou rozkolísané. U bankomatových transakcí je naproti tomu patrná určitá stabilizace 
počtu výběrů při rostoucím objemu vybírané hotovosti. To je zřejmě výrazný vliv zavedení, resp. zvýšení poplatků za výběr a jejich rozlišení na 
bankomaty vlastní banky a bankomaty cizí. Důsledkem je „ekonomické“ chování držitelů karet. 
 
 
      Výběry z bankomatů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  2000 2001 2002 2003 2004 

Počet plateb 10 741 312 21 886 186 35 815 952 67 652 432 83 493 644 

objem plateb (tis.Kč) 20 162 625 32 896 682 42 484 356 77 588 299 91 727 996 

Vývoj počtu a objemu plateb kartou
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  2 000 2001 2002 2003 2004 

Počet výběrů 76 423 737 97 579 382 108 807 976 118 096 693 119 815 016 

Objem výběrů (tis.Kč) 160 865 645 226 858 984 268 310 261 344 853 470 382 434 935 

Vývoj počtu a objemu výběrů hotovosti z bankomatů
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Akceptační síť platebních karet (Acquiring) 
 
Významnou oblastí platebních karet je akceptační prostředí. Ve statistikách SBK je charakterizováno údaji skupiny Acquiring. Ta zahrnuje údaje o 
počtu akceptačních míst a o platbách kartami u smluvních obchodníků českých bank a o výběrech hotovosti z bankomatů instalovaných českými 
bankami na území ČR. Jsou zde zahrnuty transakce všech karet použitých v  těchto obchodech a bankomatech, tedy karet vydaných nejen v ČR ale 
i v zahraničí. (Českými bankami rozumíme banky s bankovní licencí platnou pro území ČR). 
  
     Licenční oprávnění k uzavírání smluv na akceptaci platebních karet v ČR mají následující banky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Vývoj počtu obchodních míst která přijímají platební karty k platbám je v následující tabulce a grafu:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vývoj indexu meziročního růstu počtu obchodních míst vykazuje  značnou rozkolísanost, projevuje se zde např. určitá nestabilita v počtu 
maloobchodních míst a podniků služeb, která podle měnících se ekonomických podmínek vznikají a zase končí svoji činnost. Počáteční poměrně 
prudký nárůst vybavenosti elektronickými platebními terminály je zpomalován nutností výměny prvních typů za novější, umožňující akceptaci 
čipových platebních karet. Tato výměna byla v r. 2004 prakticky dokončena. 
V celkovém počtu obchodních míst ve kterých lze platit kartou má ČR ještě rezervy, zejména mimo velká města. 
 
     Vývoj indexu meziročního růstu:  

  

Česká spořitelna, a.s. 

ČSOB 

HVB Bank Czech Republic a.s. 

Komerční banka, a.s. 

eBanka 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Počet obchodních míst 33 807 38 956 40 224 48 723 51 393 

Počet plat. terminálů 12 543 18 998 25 439 31 678 37 394 

Vývoj počtu obchodních míst akceptujících karty
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 Index 01/00  02/01  03/02  04/03 

Počet obchodních míst 15,23 3,25 21,13 5,48 

Počet plat. terminálů 51,46 33,90 24,53 18,04 
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Počet i objem plateb trvale roste i když ne rovnoměrně. Nárůst mezi roky 2004 a 2003 je jen zhruba třetinový proti roku 2003 kdy vzrostl počet i 
objem plateb téměř dvojnásobně proti předchozímu roku 2002. 
  
     Další statistické údaje charakterizují vývoj počtu bankomatů a jejich využití k výběrům hotovosti: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po poměrně vysokých hodnotách přírůstků počtu bankomatů v letech 2001 a 2002 vyvolaných zvýšením mezibankovních poplatků za využívání 
bankomatů klienty jiných bank a snahou bank o rozšíření vlastních sítí se v letech 2003 a 2004 tento růst postupně snižuje. Příčinou jsou jednak 
vysoké pořizovací a provozní náklady, jednak očekávání nezbytnosti adaptace bankomatových sítí na čipovou technologii.  
 
     Výběry hotovosti v bankomatech v ČR:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  2 000 2001 2002 2003 2004 

Počet bankomatů (ATM) 1 589 1 909 2 350 2 669 2 850 
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Meziroční nárůst počtu ATM

 2 000 2001 2002 2003 2004 

Počet výběrů 81 642 767 96 291 492 108 249 306 116 825 220 126 816 788 

Objem výběrů 
(tis.Kč) 171 821 008 233 991 533 29 2493 921 352 253 009 401 818 137 
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Stejně jako u bankomatových transakcí „českých“ platebních karet je patrná stagnace počtu výběrů díky převažujícímu podílu využívání bankomatů 
domácími držiteli. 
  
Porovnáme-li rok 2004 s rokem 2000, tedy vývoj za uplynulých pět let, pak celkový počet platebních karet vydaných v ČR vzrostl 1,7 krát, ale např. 
počet kreditních karet téměř desetkrát, počet karet čipových se více než ztrojnásobil. 
Počet bankomatů se zvýšil 1,8 krát, počet obchodních míst přijímajících platební karty vzrostl o polovinu, počet elektronických platebních terminálů 
v obchodních místech se zvýšil téměř na trojnásobek. 
  
Počet plateb platebními kartami českých vydavatelů vzrostly za pět let více než šestinásobně, jejich finanční objem se zčtyřnásobil. Je pozitivní, že 
počet a objem plateb kartami rostl rychleji než počet a objem výběrů hotovosti v bankomatech, celkový objem výběrů je stále proti objemu plateb 
téměř čtyřnásobný ale v r. 2000 to byl šestinásobek. 
  
     Přesná čísla procentních růstů mezi roky 2004 a 2000 udává následující tabulka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jednotlivé roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou k dispozici na webových stránkách SBK: www.bankovnikarty.cz  
 
 

  růst 04/00 

Počet karet 1,73 

z toho čipové 3,27 

kreditní 9,90 

debetní 1,57 

Počet obchodních míst 1,52 

Počet plat. terminálů 2,98 

Počet plateb v obch. místech 6,31 

Objem plateb (tis. Kč) 3,99 

Počet ATM 1,79 

Počet výběrů 1,55 

Objem výběrů (tis.Kč) 2,34 
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K černému obleku i černá karta   
 

MasterCard uvedl na trh další exkluzivní produkt  z řady t.zv Premium karet pro 
špičkové zákazníky s nejvyššími příjmy – Black Card. Karta navazuje na 
dosavadní typy z této řady, počínající kartou Gold, přes Platinum a World 
Signia.  Karty odlišující se výrazně pomocí „Black Design“ jsou vydávány na 
platformě Signia, zajišťující držiteli neomezené platební možnosti a špičkové 

dodatkové a osobní služby upravené „na míru“ zákazníka. Jde např. o služby  „24/7 concierge“, tedy 
operátora připraveného zajistit individuální požadavky spojené s cestováním, ubytováním, trávením 
volného času. Špičkové pojišťovací služby včetně životního pojištění jsou samozřejmostí. 
 

Kartu v Black Design vydala v loňském roce např. Nat West (Royal Bank of Scotland),  HVB v SRN, 
italská Banco Popolari Unite, nebo španělská Banco Santander. 
 

Karty Premium představují významný podíl na evropském trhu bankovních karet.  Podle 
Datamonitor 4/2002 je v Evropě více než 5 milionů lidí s disponibilním majetkem přesahujícím 
320 000 Euro (přes 10 mil. Kč). V UK vzrostl obrat kreditními kartami řady Premium od r. 1997 do r. 
2001 šestkrát. Odhaduje se, že držitelé karet Premium utrácejí nejméně o 50% více než držitelé 
standardních karet, zejména za hotelové a cestovní účty a aktivity volného času. Tito zákazníci 
oceňují v bankách osobní kontakt a individuální přístup, řídí se doporučeními a referencemi od 
přátel ze stejného okruhu, využívají služby investičních a finančních poradců.  Jsou proto 
významným zdrojem výnosů za tyto bankovní služby. 
 

MC In Europe 11/12 2004 
 
 

Wincor World Fair 2005 - Veletrh bankovní techniky 

 

TECHNOLOGIE 
Mobilní terminály -  
slibná budoucnost 
 

Tlak na zvýšení bezpečnosti plateb dodržováním 
zásady "neztratit kartu z očí při placení", 
hledání nových oblastí kde by karty mohly 
nahradit hotovost a technologický rozvoj 
bezdrátového přenosu dat jsou rozhodující 
faktory rostoucího zájmu o mobilní - bezdrátové 
platební terminály EFT POS. 
 

Dosud obvyklá skupina těchto terminálů - tzv. 
přenosné (portable) terminály - používané 
zejména v restauracích kde umožňují platbu 
"přímo u stolu" je nyní obohacena o terminály 
plně mobilní. Portable terminály jsou 
"bezdrátové" pouze v určitém okruhu (do 
několika stovek metrů) od základnové stanice, 
která je pak připojena standardním drátovým 
vedením do komunikační sítě. Ke spojení se 
základnovou stanicí využívají tyto terminály 
technologie Wi-Fi nebo Bluetooth, komunikační 
protokoly pro bezdrátový přenos dat na krátké 
vzdálenosti. Předností technologie Wi-Fi je 
rychlost odpovídající přenosu v síti LAN s 
malými požadavky na spotřebu energie, 
Bluetooth naproti tomu nabízí vysokou 
bezpečnost přenosu. Mobilní terminály využívají 
k přenosu dat technologii mobilní telefonie, 
obvykle GPRS komunikační protokol v síti GSM 
(CDMA v USA). Takový terminál je prakticky 
trvale ve spojení s telekomunikačním 
operátorem , který pak zprostředkovává spojení 
s příslušným acquirerem. Zatímco přenosné 
terminály nahrazují "drátové" v provozovnách 
jako jsou restaurace nebo benzinové stanice 
kde jsou platební místa v dostupném okruhu od 
základnové stanice a znamenají pouze vyšší 
komfort pro zákazníka i obsluhu, znamenají 
mobilní terminály šanci na proniknutí do zcela 
nových oblastí prodeje. Mohou být a už jsou 
nasazovány v taxi službách, u průvodčích ve 
veřejné dopravě, u ambulantních prodejců, v 
donáškových službách. Mohou rovněž být 
vhodnou variantou pro země s nedostatečně 
rozvinutými nebo nekvalitními telekomu-
nikacemi. Všichni velcí výrobci POS terminálů již 
mají v sortimentu oba typy terminálů. 
Rychlejšímu rozšíření brání zatím čtyři až 
šestkrát vyšší ceny oproti klasickým POS 
terminálům. Výrobci však jsou pod tlakem 
konkurence a karetních asociací. Na trhu v 
současné době s největšími výrobci (VeriFone, 
Ingenico, Hypercom...) soupeří cca 35 až 
čtyřicet menších hráčů. Potenciální trh v Evropě 
odhadují na 10 až 20% současného počtu 
terminálů v jednotlivých zemích. 
Mobilní terminály mohou být použity i v režimu 
off-line v čipovém prostředí EMV, kdy 
autentizaci držitele a autorizace transakce může 
být provedena mezi čipem karty a terminálu. 
 

Zajímavým řešením je mobilní terminál firmy 
Way Systems (Boston, USA), který využívá 
mobilní telefony Siemens vybavené dvěma SIM 
kartami, z nichž jedna slouží pro konvenční 
GSM telefonii, druhá řídí terminálové funkce, 
včetně generování zpráv pro obchodníka na 
displeji. Výhodou je že v provozní době funguje 
telefon spolu s bází a tiskárnou jako terminál, 
jinak může být využívána jeho standardní 
funkce. 
 

Podle ECR 1/2 2005 

rk, paderborn 

ve dnech 25.-26.1.2005 se uskutečnil v Paderbornu (D) další ročník tradiční výstavy Wincor World. 
Společnost Wincor-Nixdorf na tuto výstavu pozvala zástupce partnerských firem z ČR 
prostřednictvím své pražské pobočky. Pozvání přijalo poměrně velké množství účastníků z ČR, mezi 
kterými nechyběl ani zástupce SBK. V obrazové příloze se mohou čtenáři tohoto čísla cadmagu 
seznámit s autentickou fotoreportáží z výstavy Wincor World Fair 2005. 
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INTERVIEW 
 

Tentokrát s Miroslavem Pekárkem, ředitelem divize  
Advanced IT Services & Solutions společnosti  WINCOR-NIXDORF  
 
Roman Kotlán: Můžete krátce představit Vaši společnost? 
 

Miroslav Pekárek: Společnost Wincor Nixdorf je jedním z předních dodavatelů informačních systémů a IT služeb se 
zaměřením na oblast bankovnictví a obchodu. Hlavní činností naší společnosti jsou návrhy a prodej komplexních 
hardwarových a softwarových řešení včetně servisu a poradenských služeb. Wincor Nixdorf navazuje na úspěchy svého 
předchůdce známého na trhu pod značkou Siemens Nixdorf. 
 
RK: Velmi často se dodavatelé technických a technologických řešení či systémů jeví pro konečného spotřebitele jako 
"neviditelní". Jak je to s Vaší společností? 
 

MP: Máte pravdu,  do určité míry to platí i pro naši společnost. Jsme v denním kontaktu s kolegy z bank a obchodních 
řetězců, ale i řady dalších podniků, kterým zabezpečujeme činnost jejich IT. V těchto kruzích o povědomí značky 

Wincor Nixdorf  a její síle není pochyb.  Ale u klientů našich zákazníků, běžných spotřebitelů,  nejsme tak snadno identifikovatelní. Přestože každý 
z nich  chodí nakupovat minimálně jednou týdně do super/hypermarketu,  a nebo dvakrát do měsíce vybírá peníze z bankomatu, tedy dostává se do 
přímého kontaktu s našimi výrobky, jen malá skupina z nich rozliší jednotlivou značku bankomatu, pokladního systému nebo platebního terminálu. Je 
však také pravdou, že i určitá část našich zákazníků někdy netuší, jakou šíři možností  nabízí spojení divizí Banking  a Retail Systems pod střechou jedné 
společnosti – Wincor Nixdorf.   
 
RK: Je známo, že Vaše společnost má zejména v bankovním či finančním sektoru poměrně silnou pozici. Orientuje se společnost WN i v jiných 
oblastech, můžete je krátce popsat? 
 

MP: Jak jsem již naznačil, naše společnost jako jedna z mála na trhu je schopna nabízet řešení pro finanční instituce a rovněž pro obchodní řetězce. 
V obou odvětvích se obchoduje s retailovými zákazníky, oba segmenty jsou propojeny  vzájemně jako poskytovatelé a příjemci služeb.  Jsou 
to  zákazníci, kde v uzavřeném kruhu obíhá hotovost, platební karty, a pojítkem pro uskutečnění transakcí a jejich  zpracování jsou technologie  
Wincor Nixdorf,  například naše bankomaty řady ProCash,  pokladny Beetle nebo platební terminály se značkou Thales. Ale dnes to není jen o hardware, 
naše společnost poskytuje řadu služeb, od vývoje software přes podporu heterogenních systémů až po komplexní outsourcing IT infrastruktury. Jsme 
aktivní v řadě oblastí, ale  největší know-how držíme  v oblasti platebních a samoobslužných systémů pro finanční instituce a obchodních systémů pro 
retail a wholesale.  
 
RK: Tempo života a zejména vývoj v technologických oblastech jde mnohdy až překotným tempem. Jak na tento fenomén doby reaguje společnost 
WN? 
 

MP: V rámci firmy zvyšujeme produktivitu své práce a zaměřujeme se na automatizaci procesů. Tím získáváme prostor pro další aktivity, rozvoj 
produktů a služeb. V posledních letech  rosteme  více jak 20% tempem meziročně a věříme, že tento trend udržíme i do budoucna.  
 
RK: Z reakcí na trhu se mnohdy ozývají hlasy, že společnost WN je odlišná svým přístupem od ostatních obdobných subjektů na trhu. V čem se 
společnost vymezuje od konkurence? 
 

MP: Na bankovní trh jsme přišli relativně pozdě, a proto se snažíme naše stávající  i potenciální  zákazníky  přesvědčit či ujistit, že jsme vždy alespoň o 
krok před naší konkurencí. Být  inovativní je pro nás velká výzva.  Ve vztahu k zákazníkům klademe důraz na služby, jejich kvalitu a flexibilitu,  s plným 
zaměřením na potřeby zákazníka. To, že například v oblasti bankomatů dnes masově deinstalujeme a nahrazujeme bankomaty  konkurence (což 
v opačném směru neplatí),  svědčí o tom, že náš kurz byl zvolen správně. Chceme  tento trend udržet. 
 
RK: Pokud byste měl možnost charakterizovat společnost WN několika slovy, jaké výrazy byste použil? 
 

MP: Experience Meets Visions je náš firemní slogan. Volně přeložen zní :  „Naše zkušenosti naplňují vaše představy“.  Jsme moc rádi, když naši 
zákazníci mají své  sny  a chtějí je s námi realizovat.  My se snažíme jejich důvěru nezklamat. Snad se nám to i daří.  Zeptejte se jich. 
  
RK: Nyní mi dovolte dotaz s určitou nadsázkou; odkryjete před čtenáři nějaké ingredience či téměř hotové chody z Vaší kuchyně, na které se trh může 
těšit v roce 2005 či 2006? 
 

MP: Musíte mne omluvit, ale opravdu se nechte překvapit. My nesmíme ani naznačovat…. Věřte mi, že kdybych teď hovořil o nových trendech, 
konkurence prohlásí automaticky, že to budou mít taky, přestože do této chvíle  o tom ani neuvažovali. Je to moje zkušenost z minulosti, kdy  
Wincor Nixdorf uvedl na trh několik novinek a naše  konkurence pod tlakem svých zákazníků nás lopotně doháněla. Zda to bylo opravdu ono, to už 
nikdo nehodnotil…… :-( Takže dnes  budeme radši tiše pracovat na tom, aby zákazníci Wincor Nixdorf byli na trhu s něčím novým a zajímavým po delší 
dobu, než naše konkurence zareaguje. 
 
RK: Na závěr mi dovolte popřát Vám osobně a společnosti WN mnoho úspěchů v činnosti a děkuji za rozhovor. 
 

MP: Také děkuji za rozhovor a ať se nám daří! 

Rozhodli jsme se v každém čísle magazínu cardmag přiblížit našim 
čtenářům jednu z významných společností kartového odvětví v ČR. 
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cardforum - jaro 2005, čili Jarní seminář SBK se uskuteční ve dnech 16. až 18.května 2005 v hotelu Thermal v Karlových Varech. V tomto čase a na 
tomto místě se sejdou všechny nejvýznamnější subjekty kartového odvětví, které aktivně působí v ČR. Mezi účastníky cardfora najdeme celou řadu 
zajímavých jmen významných osob z kartového odvětví v ČR. Odborná část cardfora bude zaměřena na prezentace a workshopy s pozorností na 
aktuální trendy v marketingu, technologiích, produktech, legislativě a dalších zajímavých oblastech kartového odvětví. 
Pro společenskou část cardfora bude nosným tématem film a filmové prostředí. Účastníci cardfora budou moci využít autentické prostředí míst kde 
každoročně probíhá Mezinárodní Filmový Festival Karlovy Vary. 
 

Pozvánky na cardforum - jaro 2005 s programem celé akce,  budou distribuované počátkem dubna 2005. 
 
 rk, praha  

oficiální partneři 

generální partner hlavní partner 

exkluzivním partnerem pro společenskou část akce je  
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10.ročník cardopen 2005, sportovně - společenského setkání pracovníků kartového odvětví v ČR, se uskuteční 28.5.2005 v areálu fitclub Kozák 
gymnázia Budějovická v Praze 4. Sportovní část začíná  v 9.00 hodin turnaji ve fotbale, volejbale, beach volejbale, squashi a stolním tenise. Celodenní 
program bude doprovázen hudební kulisou všech žánrů. Pro účastníky akce bude připravené celodenní občerstvení. Od 18.00 hodin začíná v zahradní 
restauraci U krále Václava IV. v Kunratickém lese společenská část s večerním vyhlašováním výsledků a ohňostrojem. O večerní hudební doprovod se 
postará skupina Concordia-band. Závěr akce je plánován na 24. hodinu. 
 
Více informací o připravované akci a historii cardopen naleznete na www.cardopen.cz 
 

rk, březen 2005 
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