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EDITORIAL …  
Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych Vás uvedl do prvního letošního čísla odborného magazínu cardmag*2006. 
  
Než začnete listovat a pročítat informace a zajímavosti z prvního letošního čísla, rád bych Vám 
přiblížil ještě jednu událost z loňského roku, která úzce souvisí s kartovým odvětvím a s činností 
sdružení pro bankovní karty (sbk) na českém trhu. 

V průběhu loňského roku byla při příležitosti konání jarního setkání cardforum*2005 otevřena síň 
slávy sbk. Jako první byl do síně slávy sbk uveden pan ing. Milan Zátka, dlouholetý ředitel kartového 
odboru Komerční banky a taktéž dlouholetý předseda sbk, který v současné době zastává funkci 
výkonného ředitele sdružení pro bankovní karty. Stalo se tak v průběhu jarní konference 
cardforum*2005 v hotelu Thermal v Karlových Varech. 

Na sklonku roku 2005 byli do síně slávy sbk uvedeni ing. Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro ČR, 
Slovensko a Polsko, ing. Eva Kárníková MBA, ředitelka společnosti Diners Club Česká republika a ing. Miloslav 
Kozler, šéf českého a slovenského zastoupení VISA EU. Tito lidé se svou prací, osobním vystupováním a 
společenským přesahem významně zasloužili o rozvoj kartového odvětví v ČR. 

Na trhu působí celá řada velmi významných a neopomenutelných osob, které se podílely na vytváření 
infrastruktury a konceptu kartového odvětví České republiky v předešlé a současné dekádě. Pokusíme se Vám na 
stránkách magazínu cardmag tyto osoby postupně představit a to jak z odborného tak i z lidského hlediska. 
 
Pro ilustraci Vám přinášíme snímky otisků dlaní osob, které byly do síně slávy sbk uvedené v nedávné době. 

 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
Předseda SBK 

Ing. Milan Zátka, 
výkonný ředitel sbk 

 
 
 
 

uveden do Síně slávy sbk dne 
24.05.2005 

Ing. Eva Kárníková MBA, 
výkonná ředitelka 
Diners Club Czech 

 
 
 

uvedena do Síně slávy sbk dne 
22.11.2005 

Ing. Miloslav Kozler, 
šéf českého a slovenského 

zastoupení VISA EU 
 
 
 

uvedena do Síně slávy sbk dne 
22.11.2005 

Ing. Ján Čarný, 
generální ředitel 

MasterCard Europe 
pro ČR, SR a Polsko 

 
uvedena do Síně slávy sbk 

dne 
22.11.2005 
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Činnost finančního arbitra  
v roce 2005 
 

Finanční arbitr České republiky uspořádal dne 
1.února 2006 tiskovou konferenci, na které podal 
veřejnosti informace o své činnosti v r. 2005 ve 
srovnání s předchozími roky 2003 a 2004.  
 

Z celkového počtu 537 podnětů podaných arbitrovi 
v r. 2005 vedlo 160 k zahájení řízení což představuje 
23% nárůst proti r. 2004 a 116% proti r. 2003. 
 

Finanční arbitr rozhoduje v řízení nálezem, závazným 
pro navrhovatele i instituci které se podnět týká. 
V roce 2005 vydal finanční arbitr celkem 65 nálezů,  
z toho kladně vyřízených (ve prospěch navrhovatele) 
bylo 21 (32 %), v r. 2004 to bylo 44,8 %. 
 

Ze všech oprávněných případů, řešených v r. 2005 
finančním arbitrem, se 67% týkalo problémů, 
vyplývajících z užívání „elektronického platebního 
prostředku“, tedy většinou platebních karet. 
 

Finanční arbitr v r. 2005 udělil 31 pokut 
v celkové částce 943 457,- Kč, z toho 7 pokut 
za porušení zákona při oznamovací povinnosti ze 
strany instituce, zbytek v souvislosti s nálezy proti 
instituci. 
Výnos z pokut je příjmem ČNB. 
 

Finanční arbitr rovněž informoval o stavu 
projednávání novely zákona č. 229/2002 Sb. O 
finančním arbitrovi, obsahující některé formálně 
procesní úpravy.  
Jde m.j. o zavedení tzv. „sankce“, která je spojena 
s vydáním pravomocného nálezu ve prospěch 
navrhovatele (i částečně) a tvoří 10% z částky, 
kterou je instituce povinna zaplatit navrhovateli, 
nejméně však 10 000,- Kč a to i v případě, že 
předmětem sporu není penšžitá částka.  
Další změnou je „průlom do mlčenlivosti“ arbitra 
ve smyslu povinnosti uvedení identifikačních údajů 
předmětné instituce ve výroční zprávě finančního 
arbitra a uveřejněním projednávaných sporů, kterým 
není porušena povinnost mlčenlivosti. 

www.finarbitr.cz  cardmag*mz 
 

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 
Konference ATMIA v Praze 
 

29. listopadu 2005 se v pražském hotelu Jalta 
uskutečnila výroční konference asociace ATM 
Industry Association pod názvem „ATM Trends, 
Security and Optimisation“. Za nebývale hojné účasti 
72 zástupců 46 organizací z oboru proběhlo 12 
přednášek, nejzajímavější byly z oblasti 
bankomatové bezpečnosti.  
 

Názvy a témata přednášek a přednášející: 
 

Report on ATM Market and Eastern European 
Trends   
Overview of the ATM installed base and market 
trends  
Mark Glover, Retail Banking Research 
 

ATM Security Trends 
Overview of crime trends and evolvig solutions 
Alan Townsend 
 

Metropolitan Police Flying Squad , European 
Security Adviser to ATMIA 
 

The trend of Non Banks ATMs 
 The business case for growth of the non bank ATM 
in the retail sector of the USA and Western European 
areas 
Paul Nichols, Triton Europe 
 

ATM Security – Detection and Deterrence 
Overview of Global Crime trends and solutions 
Andreas Pollklaesener, Wincor Nixdorf 
 

ATM Security against new threats 
New techniques to adress duress and burglary 
Michael Carrington, Kaba (UK) Ltd 
 

Trends in Chip Deployment 
Overwiew of Chip Card Use, Interoperability and EMV 
Certification 
Pekka Mattila, Visa Europe 
 

End to End Cash Security 
Overview of the advantages of „Note Degradation“ 
systerms 
Bart Milissen, 3SI Security Systems 
 

European Outsourcing Solutions 
Market Trend in Europe towards Outsourcing options 
Šimon Mastný, Euronet Worldwide 
 

Adressing Commercial and Strategic needs 
within the ATM Channel 
Move forward with a greater degree of confidence in 
the future by utilising new technologies and solutions 
Mike Foster, Diebold 
 

Optimising the Cash Supply Chain 
Forecasting is not enough if you want to drive 
process effectiveness 
Michael Printer, Transoft (EMEA) 
 

ATM Security – why a holistic security 
approach is vital 
Taking a holistic approach to protect ATM against all 
current and possible future potential points of 
compromise 
Phylippa Smithson, NCR 

Oprávněné případy podle oblastí
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Effective Maketing & Revenue Generation 
Taking advantage of improved technology to 
strenghten customer relationships and generate 
revenue at the ATM 
Brian Casey, iDesign 
 

Mezi účastníky konference byli za českou stranu 
zástupci společností Česká spořitelna, Diebold CR, 
Diners Club Czech, Euronet Worldwide, First Data, 
Global Payments Europe, Pharro Praha a SBK.  
 

Jedinou vadou na kráse obsahově vysoce zajímavé 
konference bylo, že texty prezentací nebyly 
k dispozici ve formě sborníku.  
 
cardmag*mz 

 
MasterCard Day v Praze  

 
Pro zástupce členských bank MC 
v ČR uspořádalo pražské zastoupení 
asociace - nyní již obchodní 
společnosti MasterCard – ve 

čtvrtek, 2. února, celodenní prezentaci zaměřenou na 
nové trendy, produkty a služby.  
 

Prezentace byly vedeny v duchu nové strategie  
zaměřené na spokojenost zákazníka – Customer 
Satisfaction, jako přednášející vystoupili jednak 
pracovníci pražské reprezentace MasterCard Europe: 
 

Jan Čarný, General Manager Poland/Czech Republic/

Slovakia, Milan Laitl, VP Corporate Product Sales in 
CEE Region Pavel Javorský, Relationship Manager a 
pracovníci MasterCard International: 
 

Luke P. Olbrich, VP Business Development, Pawel 
Rychlinski, VP Credit Card Sales in CEE Region, 
André-Jacques Selezneff, VP Advanced Payments 
David Dechamp, VP Prepaid Product Sales in CEE 
Region. 
 

Prezentace kromě obecné strategie postupně obsáhly 
specifické produkty z oblasti kreditních karet, 
korporátních produktů, předplacených a 
bezkontaktních karet, speciální pozornost byla 
věnována kompatibilitě produktů MC, zejména 
Maestro s aktuálně publikovanými požadavky SEPA 
Card Framework.  
 

Profesionálně zajímavá a informačně bohatá akce 
byla bohatě navštívena zástupci českých členských 
ban, zastoupena byla i ČNB a SBK. 
 
cardmag*mz 

Platební karty - elektronické 
peněženky - mohou vydávat kromě 
ČNB také spořitelní a úvěrní 
družstva  

  

Schvalovaná novela zákona o platebním styku 
rozšiřuje okruh institucí, které budou moci vydávat 
elektronické peníze. K domácím a zahraničním 
bankám, které mají v licenci uvedenu činnost 
vydávání a správy platebních prostředků tak 
přibudou i takzvané instituce elektronických 
peněz,  spořitelní a úvěrní družstva (pro své členy) 
pokud mají v jim uděleném povolení uvedenu činnost 
vydávání a správa platebních prostředků, dále i 
Česká národní banka a jiné osoby na základě 
povolení ČNB. 
 

Pojem instituce elektronických peněz je v českém 
právním systému poměrně nový. Sám pojem 
elektronické peníze je definován v zákoně o 
platebním styku v §15 (3) jako „peněžní hodnota 
uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku“. 
Dosud v Česku mohly působit jen zahraniční instituce 
elektronických peněz s potřebnou licencí. Činnost 
institucí elektronických peněz je omezena na 
vydávání a správu elektronických peněz, a činnosti s 
tím úzce související.  
 

Činnost institucí elektronických peněz podléhá 
dohledu vykonávanému ČNB a vydání licence je 
vázáno na splnění celé řady podmínek, zajišťujících 
m.j. ochranu vložených finančních prostředků. 
Minimální výši základního kapitálu instituce 
elektronických peněz novela stanoví na 35 milionů 
korun. Dále ukládá institucím elektronických peněz 
povinnost udržovat disponibilní kapitál v poměru k 
celkovým závazkům z vydaných elektronických peněz 
stanoveném ČNB, povinnost zpětné výměny 
elektronických peněz a informační povinnosti 
v rozsahu a lhůtách stanovených ČNB. 
 
Novela zák. č. 124/200 Sb.,  
cardmag*mz 
 
 

Směnárny Travelex odchází z 
centra Prahy  

 

Zakladatel společnosti směnáren Travelex, Lloyd 
Dorfman, při své návštěvě v Praze (2006-01-10) 
uvedl, že jedno z tajemství úspěchu podnikatele 
spčívá v tom, se nikdy nevzdávat. Oznámil, že 
Travelex zvítězil ve výběrovém řízení na poskytování 
směnárenských služeb na novém terminálu letiště 
Praha-Ruzyně. Zároveň také sdělil, že Travelex se 
musil vzdát (sic) a uzavřít, kromě jediné, všechny 
ostatní pobočky v centru Prahy, neboť nemohli - a 
také nechtěli - soupeřit s "kovboji" v místním 
směnárenském rodeu. Hovořil o různých tricích, 
kterých směnárníci používají a o nedostatcích v 
uplatňování zákona proti praní špinavých peněz. Ani 
tato světová největší nebankovní směnárna, ani 
Česká národní banka není suverénním partnerem pro 
spekulanty. Takže se Travelex uchýlil pod ochranná 
křídla pražského letiště a spolehlivých obchodních 
přirážek. 
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Travelex (dříve Thomas Cook Travel Agency, 
www.travelex.cz) poskytuje peněžní služby 
zprostředkováním úhrad do zahraničí a přejímáním 
úhrad ze zahraničí zapojením do systému Travelex 
Money Transfer.  
 

Thomas Cook Travel Agency: V roce 1991 začala na 
českém trhu působit dceřiná společnost britské 
cestovní kanceláře Thomas Cook. Obchodní značka 
této nejstarší cestovní kanceláře na světě byla 
tehdejší československé veřejnosti mnohem více 
známa spíše z cestovních šeků, s nimiž k nám i 
v dobách před rokem 1990 přijížděli zahraniční 
turisté. Po desetiletí tvořily právě finanční a devizové 
služby neodmyslitelný doplněk cestovních služeb této 
společnosti a významnou měrou přispěly k věhlasu 
značky Thomas Cook. Na přelomu tisíciletí došlo 
v životě této firmy s celosvětovou působností 
k zásadním změnám a značku Thomas Cook 
nahradila jiná globální značka, Travelex,  které sice 
nemá za sebou historii sahající až do 19. století, 
nicméně si od svého vzniku v roce 1976 rovněž 
stačila  vybudovat celosvětové renomé jako přední 
specialista na devizové operace. V roce 2001 byla 
cestovní kancelář celosvětově prodána skupině 
Neckermann (s ponecháním obchodního jména) a 
divize finančních služeb britské skupině Travelex. 
 
CM 1/2006, ft 
 
 

Vysokorychlostní internet v 
domácnostech  

 

Cílovou skupinou hitech bankovních produktů jsou 
klienti s přístupem na internet. Jak velká je tato 
skupina, zejména s širokopásmovým připojením? 
 

Podle analytické firmy Point Topic stoupl loni 
celosvětově počet přípojek vysokorychlostního 
připojení k internetu o třetinu a koncem roku 2005 
bylo na světě 205 milionů uživatelů ADSL, 
kabelového připojení a dalších technologií. ADSL se 
na tom podílí zhruba 64 procenty. 
 

V České republice se podle zatím neoficiálních údajů 
počet připojení minimálně zdvojnásobil na téměř 
450.000 přípojek ADSL, CDMA a kabelové televize, 
počet uživatelů Wi-Fi bezdrátové sítě byl 
přinejmenším 200.000. Země ve střední Evropě, jako 
jsou ČR, Slovensko nebo Bulharsko, měly pomalý a 
pozdní start, což se jim ale podařilo dohnat a nyní 
spolu s dalšími zeměmi v regionu rostou rychleji, než 
je celosvětový průměr. Počet vysokorychlostních 
připojení v České republice spadá do pásma 7,7 až 
16,3 připojení na 100 obyvatel. 
 

Přinese v roce 2006 zvýšení počtu internetových 
přípojek v domácnostech zvýšení využívání internetu 
i k růstu e-commerce a platbám kartami po 
internetu? 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 
SEPA: sen se stává realitou  
 

Paní Gertrude Tumpel-Gugerell, členka Executive 
Board Evropské centrální banky (ECB), často na 
různých forech prezentuje pozici a záměry ECB 
v evropském bankovnictví, m.j. také v oblasti 
retailu.  Ve významném projevu na jednání European 
Payments Council v září 2004 zaměřeném na 
¨postup vytváření Single Euro Payments Area (SEPA) 
zejména jednoznačně formulovala požadavek, aby 
„..zákazník mohl zvolit jediný účet a jednu kartu a 
používat je stejně rychle, bezpečně a za stejnou cenu 
v celé euro oblasti stejně jako ve své zemi…“. 
  

Na prvním EU/US Retail Banking Foru uspořádaném 
v Bruselu 15. listopadu 2005 informovala paní 
Tumpel-Gugerell o postupu a výhledu prací na SEPA 
z pohledu ECB a upozornila i na možnosti aplikací 
zkušeností Federal Reserve USA z hlediska vytváření 
„federálně“ funkčních platebních systémů.  
  

Obsah její prezentace lze charakterizovat názvy 
jednotlivých částí: 
 

* The SEPA is an investment into the future 
 

* Being an integral part of the Lisbon agenda the 
SEPA benchmark must be set higher to face up to 
global competition 
 

* Involvement of end-users is crucial to make the 
SEPA a success 
 

* Priority payments must be in place by 2008 
 

* The SEPA Direct Debit schemeas presently 
proposed is probably notattractiveenough for a 
critical mass of users 

* European SEPA for cards should be under euro 
area governance while cooperating with international 
card schemes 
 

* The 2010 deadline is crucial for creating a truly 
integrated SEPA-compliant retail payment systém 
infrastructure based on the same  SEPA standards 
and instruments 
 

* Central banks would prefer to have a catalyst role 
in the promotion of SEPA processing retail payments 
and would také a more active role only in case of 
market failure to deliver 
 

* National migration plans will be the first reality test 
of the SEPA project determining the real 
commitment to replacing national standards and 
payments 
 

* Europe can learn from the US´s experience of 
financial integration, including consolidation of 
payment infrastructures. 
 

Část věnovanou  platebním kartám uvedla 
konstatováním, že jejich používání se ve více než 
třiceti, převážně domácích, karetních 
systémech  v eurozoně za posledních pět let 
zdvojnásobilo,a to  zejména zásluhou debetních 
produktů. Podtrhla význam SEPA Cards Framework 
(SCF), jako společného dokumentu bankovní 
komunity. Tento dokument, shrnující požadavky na 
„SEPA kompatibilitu“ karetních systémů, je 
v současné době podrobován právní analýze, před 
jejím ukončením nebude zveřejněn. ECB podle pí. 
Tempel-Gugerell chápe nutnost  právní analýzy se 
kterou se původně v plánu nepočítalo, nicméně by 
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uvítala uspíšení, protože to znamená že karetní 
systémy připravují své plány bez znalosti konečné 
verze SCF.  Dohody o SCF bylo dosaženo za cenu 
formulace velmi obecných (high-level) pravidel, ECB 
se obává, že dílčí rozporné pohledy na „SEPA 
compliance“ se projeví během implementační fáze. 
Poněkud rozporně říká, že hodnocení „SEPA 
compliance“ by nemělo být založeno na „checklist“ 
proceduře ale na detailních a precisních požadavcích 
a kriteriích která by zajistila všeobecné a hluboké 
pochopení a homogenní hodnocení každého 
jednotlivého karetního systému. 
 

ECB je neutrální pokud jde o různé možné scénáře 
uvedené v SCF. Očekává, že bankovní komunity 
spolu s karetními systémy prověří všechny možnosti 
z hlediska uskutečnitelnosti a ziskovosti 
prostřednictvím tržních a konkurenčních 
mechanismů. Uvítá koexistenci několika řešení. 
 

Podotkla, že systémy Visa a MasterCard  zaujímají 
ústřední a kritickou úlohu jako přímí konkurenti pro 
další řešení a neměly by využívat své komparativní 
výhody k bojkotu dalších iniciativ. Adaptace na toto 
nové prostředí vyžaduje radikální změny 
v kompetitivních strategiích a chování obou systémů 
což představuje výzvu pro jejich vedení. 
 

Za neodmyslitelný pilíř konstrukce SEPA karetního 
systému považuje ECB standardizaci. Obecné 
principy SCF tvoří základnu interoperabilní 
infrastruktury, vyžadující definování a implementaci 
standardů. Kromě bezpečnostních norem EMV 
zmíněných v SCF je nutno vytvořit řadu standardů 
pro celý transakční řetěz, tato oblast není v SCF dost 
detailně zpracována. 
 

Za aktuální problém jak z hlediska konkurenčního, 
tak realizace SEPA pokládá ECB interchange 
fee.  Díky existující fragmentaci trhu eurozony 
existují výrazné rozdíly v úrovni interchange 
aplikovaných  v jednotlivých zemích a 
v přeshraničních transakcích. ECB hodlá zvláště 
monitorovat jak bude řešení problematiky 
interchange fee kompatibilní s celkovým konceptem 
SEPA. 
 

ECB jako zastánce autoregulace je proti prosazování 
jednotného interchange z pozice regulátora. Věří že 
konkurenční mechanismy, integrace trhu a zvýšená 
transparentnost ovlivní cenové a poplatkové 
mechanismy a podpoří integraci. 
 

Celkový tón referátu pí. Tempel-Gugerell je oproti 
referátu ze září 2004 méně striktní a kritický. 
Nicméně ECB nadále zastává termín r.2010 jako 
klíčový pro zprovoznění plně integrované retailové 
infrastruktury vyhovující pravidlům SEPA  s tím, že 
soustavy standardů pro platební produkty SEPA 
budou definovány do r. 2008. Proto mají jednotlivé 
země připravit své národní migrační plány  počátkem 
roku 2006.  
 

Plný text referátu je na: 
www.ecb.int/press/key/date/2005/html/
sp051115.en.html 
 
cardmag*mz 

Nové právní normy EU pro platební 
karty.  
 

Na konci roku 2005 byly publikovány dva poměrně 
dlouho připravované texty zakládající nová pravidla 
pro platební karty, resp. platební styk obecně pro 
země evropské unie. Jde jednak o dokument 
s názvem SEPA Cards Framework zpracovaný 
pracovní skupinou karty (WG Cards) rady European 
Payments Council, jednak Komisí předkládaný návrh 
Direktivy pro platební služby ve vnitřním trhu: 
„Directive of the European Parliament and of the 
Council on payment services in the internal market“.  
 
SEPA Cards Framework 
 

je souhrn základních obecných (high level) principů a 
pravidel, které po implementování bankami , 
asociacemi a ostatními účastníky kartového provozu, 
zajistí evropským zákazníkům možnost používat 
jejich platební karty v celé oblasti SEPA (Single 
European Payments Area) k výběrům hotovosti nebo 
bezhotovostním platbám stejně jako v jejich 
domovské zemi. Pod oblastí SEPA se zde rozumí 25 
zemí EU plus Island, Lichtenstein, Norsko a 
Švýcarsko. SEPA Cards Framework (SCF) je 
dokument, dohodnutý a schválený na mezibankovní 
úrovni radou European Payments Council v roce 
2005. 
 

SCF sestává ze tří částí: První je věnována vlastním 
pravidlům jednotného systému, ve druhé se 
rozebírají vztahy s existujícími, případně nově 
vytvořenými domácími i mezinárodními karetními 
systémy (asociacemi), nezbytné pro zajištění 
vzájemné interoperability v podmínkách vzájemné 
konkurence, třetí se zabývá vztahy s   provozovateli 
nezbytné infrastruktury a poskytovateli služeb opět 
se zdůrazněním svobodné volby mezi konkurenčními 
subjekty. 
 

SCF předpokládá realizaci prostředí SEPA ve dvou 
krocích. V prvém banky zajistí aby jejich karetní 
systém splňoval podmínky kompatibility s SCF, 
následně pak nabídnou karetní produkty vyhovující 
podmínkám SEPA svým zákazníkům, jak držitelům 
karet, tak obchodníkům. Přitom může jít o produkty 
více vzájemně konkurenčních systémů, které však 
musí splňovat podmínky SEPA . 
 

Vlastní soubor pravidel SCF má za cíl vytvoření 
takového prostředí, ve kterém neexistují technické 
ani právní překážky pro volbu systému, produktu i 
provozovatele a to jak pro zákazníka - držitele karty, 
tak pro banku a obchodníka. Pro kartové systémy 
nabízí SCF tři typické scénáře: 
 

- dosavadní čistě domácí systémy (existující zejména 
v zemích původní 15) nahradit zvoleným 
mezinárodním systémem splňujícím podmínky SCF, 
 

- jeden nebo několik stávajících domácích systému 
upravit tak, aby splňovaly podmínky SCF buď 
rozšířením jejich působnosti na celou SEPA nebo 
vytvořením aliance domácích systémů splňujících tyto 
podmínky, 
 

- stávající domácí systém propojit (co-brand) s 
mezinárodním systémem, splňujícím podmínky SCF. 



 
 

 

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR                                                                   8                                                                                                         © 2006         

Banky oblasti SEPA mají podle SCF vybrat vhodný 
scénář a implementovat jej od r. 2008. Každý scénář 
musí obsahovat i podmínky zajišťující akceptaci 
vydávaných karet v celé oblasti SEPA. 
 

Podmínky SCF dovolují aby vydávané karty 
obsahovaly i individuální doplňkové produkty či 
služby, dostupné pro držitele jen v omezené síti, 
např. vydavatelské banky. SCF specifikuje typy 
transakcí, na které se jeho podmínky vztahují (platby 
nebo výběry provedené t.zv. "general purpose cards" 
vydanými SEPA bankami). Nevztahuje se tedy na 
ostatní transakce či produkty a jejich obchodní 
podmínky. Definuje dále zpracovací a clearingovou 
měnu (EURO a t.zv. "opting-in" měny) a čipovou 
EMV nosnou technologii s povinným PIN na 
akceptační straně. V přechodové fázi 2008 až 2010 
povoluje souběh EMV s technologií magnetického 
proužku, od 1.1.2008 požaduje pro všechny systémy 
implementaci pravidla "liability shift". 
 

Banky ve svých rolích  členů EPC, vydavatelů karet, 
zpracovatelů karetních transakcí (acquirerů), členů 
karetních asociací, podílníků či zákazníků servisních 
organizací, jsou povinny řídit se pravidly SCF při 
migraci domácích systémů na systémy kompatibilní v 
rámci SEPA, zajistit vzájemnou kompatibilitu a 
otevřenost konkurenčního prostředí. Velký význam 
přikládá SCF konkurenci, jako nejefektivnějšímu 
činiteli rozvoje trhu. 
 

Při implementaci SCF je povinností bank řídit se 
legislativou EU i příslušné země. 
 

Banky a kartové asociace SEPA jsou odpovědné za 
implementaci SCF tak aby v souladu s dokumentem 
SEPA Road Map z prosince 2004 měli od 1.1.2008 
měli evropští zákazníci přístup k evropskému 
platebnímu prostředku - kartě SEPA. Pracovní 
skupina EPC pro platební karty - WG Cards připravuje 
komunikační plán, který stanoví potřebné kroky pro 
splnění tohoto cíle. EPC rovněž stanoví mechanismus 
pro monitorování postupu a výsledků. 
 

Dokument SEPA Cards Framework byl před 
zveřejněním podroben právní analýze nezávislou 
společností Clifford Chance. Ta dokument hodnotila 
zejména z hlediska požadavků článku 81 Charty EC 
(EC Treaty Art 81) na ochranu hospodářské soutěže , 
antitrustových pravidel a otázek právní vynutitelnosti 
požadavků SCF. Závěrem hodnocení je konstatování, 
že dokument nepředstavuje žádný zásadní problém 
ve vztahu k platným právním normám, navrhuje však 
některé formulační úpravy které by umožnily předejít 
případným rozporům v uvedených oblastech. 
 

Directive of the European Parliament and of 
the Council on payment services in the 
internal market“. 
 

Návrh Direktivy o platebních službách zpracovaný 
direktorátem Internal Market pod pracovním názvem 
New Legal Framework vychází z konstatování, že 
současný stav platebních systémů je neuspokojivý a 
neumožňuje plné využití potenciálu vnitřního trhu 
EU. Díky převaze a počtu národních legislativ 
nemohou být přeshraniční transakce realizovány 
stejně jednoduše a ekonomicky jako vnitřní 

transakce jednotlivých zemí, což vyvolává kritiku 
uživatelů. Komise připravila na toto téma v letech 
2000 až 2004 řadu dokumentů a otevřela několik 
obecně přístupných konzultací jejichž výsledky jsou 
shrnuty na: 
http//europa.eu.int/comm/internal_market/
payments. 
 

Jako základní cíle formulovali autoři: 
-      podpořit konkurenci mezi národními trhy a 

zajistit srovnatelné prostředí, 
-      zvýšit transparentnost trhu pro 

poskytovatele i uživatele služeb 
-      zajistit legislativně práva i povinnosti 

poskytovatelů i uživatelů služeb 
Zvýšený důraz je přitom kladen na vysokou úroveň 
ochrany zákazníka a zlepšení efektivnosti služeb. 
 

Návrh je členěn do šesti částí – Titles: 
 

Title I Subject-matter, scope and definitions 
Definuje typy finančních institucí a finančních operací 
na které se Direktiva vztahujea explicitně rovněž 
oblasti kterých se netýká. Dále obsahuje definice 
použitých pojmů. 
 

Title II. Payment service providers 
 

Definuje podmínky za kterých mohou organizace být 
kompetentními orgány členských států autorizovány 
jako finanční instituce a definuje kompetentní a 
kontrolní orgány těchto států a jejich právní a další 
odpovědnosti. 
 

Title III. Transparency of conditions for  
payment services 
 

Zabývá se vlastními platebními transakcemi a 
smluvními podmínkami mezi poskytovateli a uživateli 
služeb platebního styku. 
 

Title IV. Rights and obligations 
 

Stanoví práva a povinnosti účastníků – poskytovatelů 
a uživatelů služeb platebního styku. 
 

Title V. Amendments and Payments  
Committee 
 

Stanoví zřízení Payments Committee, složeného 
z reprezentantů členských států a vedeného 
zástupcem Komise jako asistenčního orgánu Komise. 
  

Title VI. Final provisions 
 

Stanoví rozsah a způsob uvedení v platnost ve 
členských státech, reportování o implementaci a 
články existujících Direktiv touto Direktivou 
nahrazovaných. 
 

Oboru platebních karet se zejména dotýkají 
ustanovení Title III a IV, která podstatným 
způsobem přebírají ustanovení známého Doporučení 
97/489 EC zaměřeného na ochranu zákazníků 
používajících elektronické platební prostředky (zde se 
používá termín „prostředky verifikace platby – 
payment verification instruments“) jako jsou 
platební karty. Kromě již v ČR aplikovaných 
ustanovení tohoto Doporučení jednak v zákoně o 
platebním styku, jednak ve Vzorových podmínkách 
ČNB Direktiva přebírá i dosud kontroverzní 
ustanovení o omezení odpovědnosti držitele 
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verifikačního prostředku v době do ohlášení jeho 
ztráty vydavateli nejvýše na EUR 150, podstatným 
způsobem se rozšiřuje odpovědnost poskytovatele 
služby – vydavatele verifikačního prostředku za celý 
průběh transakce, tedy i na tu část, která není pod 
jeho přímou kontrolou.  
 

Česká bankovní asociace, stejně jako Sdružení pro 
bankovní karty podaly k diskutabilním ustanovením 
návrhu Direktivy již v průběhu přípravy tohoto 
materiálu a naposledy v prosinci 2005 
prostřednictvím ČNB celou řadu připomínek a doufá 
že k nim bude před vydáním návrhu jako závazné 
Direktivy přihlédnuto. 
 

cardmag*mz 
 
Visa, V Pay a SCF  
 

Hans van der Velde, President a CEO Visa Europe je 
přesvědčen, že dva miliony POS terminálů 
v evropském regionu jsou schopny přijímat karty 
V Pay. Visa v tom směru připravuje dohody 
s evropskými domácími karetními asociacemi, velký 
prostor vidí v Německu s převažujícím trhem 
domácích debetních produktů. V současné době o 

V Pay uvažují např. Bankgesellschaft Berlin nebo 
Landesbank BadenWurttemberg.  

Na konferenci o V Pay  v Berlíně v říjnu 2005 se pan 
van der Velde vyjádřil k požadavkům SEPA Card 
Framework v tom smyslu, že jednotlivé banky musí 
mít možnost se individuálně rozhodnout o každé 
součásti jejich platebního obchodu, což znamená 
konec restriktivního licencování a omezujících 
podmínek členství v asociacích a odstranění všech 
technických a provozních bariér. 
 

Pro vytvoření jednotného evropského platebního 
prostoru je podle něj nezbytná transparentnější a 
konzistentnější legislativní a regulatorní základna pro 
elektronické platby. V současné době jsou 
diametrální rozpory mezi požadavky Evropské komise 
a některých národních regulátorů. Visa Europe a její 
členské banky jsou v současné době ve sporech se 
třinácti národními regulátory. Ty charakterizoval jako 
celosvětově se projevující mladou agresivní skupinu, 
cítící povinnost regulovat cokoliv. Postavení Visa ve 
sporech o interchange fee vychází z výjimky udělené 
Evropskou komisí v r. 2002 platné do r. 2007, kdy 
má být znovu projednána. 
 
ECR 11/12 2005,  
cardmag*mz 

KARTY V ČÍSLECH 

Struktura plateb v USA 

  
 

V roce 2004 byly osobní spotřební 
výdaje  (personal  consumption expenditures, 
PCE) občanů USA ve výši 8.214 biliónů USD. 
Platby za zboží a služby tvořily 77,5%, zbytek 
bezhotovostní spotřeba (naturální spotřeba 
zahrnuje např. jídlo a ubytování spotřebované 
zaměstnanci). Z hlediska platebního systému se 
tedy jedná o spotřebu v částce 6,366 biliónů 
USD, realizovaných prostřednictvím tří oblastí: 
 

a)      papírové nosiče - hotovost, šeky, 
peněžní poukázky, cestovní šeky, 
potravní poukázky (sociální podpora pro 
obyvatele s nízkým příjmem směnitelná 
pouze za potraviny) a oficiální šeky 
(realizované v systému MoneyGram 
International), podílejí se na 
spotřebních výdajích objemem 
54%  (snížení o 3,75% proti roku 2003) 

b)      kartové produkty - kreditní, debetní, 
předplacené karty a karty systému 
sociální podpory, tj. elektronické 
převody podpory (Electronic Benefit 
Transfer, EBT) z federálního účtu na 
účty obchodníka za nákup vymezeného 
zboží; kartové produkty tvoří podíl 38% 
(s meziročním nárůstem o téměř 3%) 

c)       elektronické systémy pro vzdálené 
platby (remote payments) a 
předautorizované platby; podílí se 8% 
(zvýšení o cca 1%). 

Graf vyjadřuje trend v zemi s nejvíce rozvinutými 
platebními systémy ke snižování podílu plateb na 
papírových nosičích a úměrnému zvyšování podílu v 
druhých oblastech. V oblasti šeků se snížil celkový 
počet přímých plateb šeky o 1,8% v 2004 proti 
roku 2003 a jejich hodnota klesla o 4,7%. 
 
Z hlediska využití platebních karet stojí za zmínku 
jejich neustále se zvyšující podíl na platbách osobní 
spotřeby občanů USA z 21% na téměř 37% během 
10 let,  s prognózou růstu využívání platebních 
karet až na podíl 47% v roce 2009. Počet transakcí 
kartami vzrostl na 46 miliard v 2004, o 14% více 

USA 
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Největší evropští 
zpracovatelé  
kartových transakcí 

2004 mil.  
transakcí 

Podíl 
na trhu  

% 
1 Royal Bank of 
Scotland Europe 2 079,4 24,9 

2 Barclays Bank Europe 1 671,3 20,0 
3 Credit Agricole France 1 062,0 12,7 
4 BNP Paribas France 352,1 4,2 
5 Alliance & Leicester* U.K. 349,5 4,2 
6 La Caixa Spain 304,2 3,6 
7 Yapi ve Kredi Bankasi Turkey 255,2 3,1 
8 HSBC Europe 227,1 2,7 
9 Akbank Turkey 207,0 2,5 
10 CartaSi Italy 188,2 2,3 
11 La Poste France 140,0 1,7 
12 SEB*  
(nyní euroConex) 

Norway/
Sweden 138,5 1,7 

13 Deutsche Bank Italy 129,7 1,6 
14 Luottokunta Finland 122,5 1,5 
15 Lloyds TSB U.K. 116,8 1,4 
16 Credit du Nord France 101,5 1,2 
17 Handelsbanken Sweden 90,4 1,1 
18 EuroConex Europe 83,6 1,0 
19 Citigroup*  
(nyní euroConex) Europe 61,3 0,7 

20 Telekurs Multipay Switzerland 57,8 0,7 
21 Bank Card Co. Belgium 57,6 0,7 
22 Disbank Turkey 55,8 0,7 
23 OTP Bank Hungary 52,3 0,6 
24 Allied Irish Ireland 41,1 0,5 
25 Teller Norway Norway 35,6 0,4 
26 Cardpoint*  
(nyní euroConex) Poland 31,6 0,4 

27 PKO Bank Polski Poland 31,0 0,4 
28 Europay Austria Austria 29,9 0,4 
29 SCH Spain 27,0 0,3 
30 Visa Iceland 24,1 0,3 
31 Union Bank Estonia 22,9 0,3 
32 Visa Austria Austria 22,4 0,3 

33 Ceska Sporitelna Czech Re-
public 21,9 0,3 

34 Hansabank Estonia 18,1 0,2 
35 Nat’l Bank of Greece Greece 17,0 0,2 
36 K&H Bank Hungary 16,4 0,2 
37 Corner Bank Switzerland 15,1 0,2 
38 Hansabankas Lithuania 14,5 0,2 
39 Alpha Bank Greece 14,4 0,2 
40 SEB Vilniaus Bankas Lithuania 13,9 0,2 
41 Lufthansa Airplus Germany 12,5 0,1 

42 CSOB Czech Re-
public 11,7 0,1 

43 Banco Popular Spain 8,7 0,1 
44 Banka Koper Slovenia 7,2 0,1 
45 Parex Bank Latvia 3,9 0,0 
Celkem   8 344,7   

Zpracování karet v Evropě v roce  
2004  

 

Dostupné statistiky za rok 2004 ilustrují situaci na 
trhu jednotlivých zpracovatelů kartových transakcí 
(tzv acquirerů). V posledních letech jsme svědky 
velkých přesunů ve vlastnictví i slučování 
společností, očekává se že tento trend bude 
pokračovat.  
 

Při porovnání počtu transakcí má největší podíl na 
trhu (25 % ) Royal Bank of Scotland Group 
(založena v 1727, kapitálově je po sloučení s 
National Westminster Bank plc v r. 2000 osmou 
největší finanční skupinou na světě).  
 

S tržním podílem 20 % následuje Barclays bank 
(průkopník na poli platebních karet v Evropě, 
založena 1690, jméno jí dal John Barclay v 1736, 
který si vzal dceru zakladatele; 11,2 mil. držitelů 
karet, 3,7 mil. mezinárodních karet, 92,000 smluv s 
obchodníky zajišťuje 7 200 zaměstnanců 
BarclayCard). 
 

Další podíly na zpracování transakcí prudce klesají, 
na 3. místě je francouzská Credit Agricole s 
polovičním podílem proti první bance (12,7 %).  
 

Prvním zpracovatelem v nynější Střední a Východní 
Evropě je na 26. a 27. místě polská společnost 
Cardpoint a banka PKO Bank Polski, obě s 0,4 % 
podílem na trhu (ale s úctyhodnými 30 mil. 
transakcemi). Z českých bank následuje na  33. 
místě Česká Spořitelna (s 0,3 % podílem a 22 mil. 
transakcí) a ČSOB na 42. místě s 11,7 mil. transakcí 
a 0,1 % tržním podílem. Ze sousedního Maďarska 
se K&H Bank umístila na 36. místě (16,4 mil. 
transakcí, 0,2 % podíl).  
 
cardmag*ft 
 
 

Koncem roku 2005 bylo na světě 
v provozu 1,5 milionu bankomatů  

  

Podle odhadu ATM Industry Association 
(ATMIA) překročil počet instalovaných 
bankomatů na světě v prosinci 2005 hranici 
jednoho a půl milionu. Nový bankomat je 
instalován každých 5-10 minut. Od roku 1967, 
kdy byl v Londýně instalován první bankomat, 
to trvalo 33 let, než se počet bankomatů 
přehoupl přes 1 milion. Hranice 1,5 milionu 
byla překročena už za dalších 6 let.  
 

ATMIA má na svých webových stránkách 
www.atmiaeurope.com čítač aktuálního počtu 
bankomatů na světě, odhady počtu instalací 
dodává Retail Banking Research Ltd (RBR).  
 
Atmia, cardmag*ft 
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RBR studie o západoevropských ATM 
 

V prosinci 2005 vydala spol. Retail banking Research Ltd studii o stavu vývoje bankomatových sítí v 18 
zemích západní Evropy pod názvem „ATMs and Cash Dispensers Western Europe“. Hlavní poznatky a závěry 
ze studie jsou následující: 
 

celkový počet ATM v západní Evropě poprvé překročil 300 tisíc. 
nejvyšší absolutní i relativní nárůst vykazuje UK (o téměř 7500 ks v r. 2004) 
27% západoevropských bankomatů je instalováno mimo bankovní pobočky (off-site) 
průměrný výběr vzrostl na 110 EURO 
největším dodavatelem bankomatů je firma NCR 
91% bankomatů je spravováno formou outsourcingu 
preferovaným operačním systémem bankomatů je Windows NT před OS/2 
 

Některé podrobnější údaje: 
 

Mezi roky 2003/2004 vzrostl počet bankomatů o 6% na 316 534 kusů. Největší bankomatovou síť vykazuje UK: 
54 404 strojů, následuje Španělsko s 53 982 instalacemi, třetí je Německo s 52 715 ATM, které přišlo o prvé místo 
z let 1993 až 2002.  
 
 

ATM Installed Base in Western Europe, 2000-2004 

 

 

77% západoevropských ATM je instalováno v pěti zemích: UK, Španělsku, SRN, Francii a Itálii,  z toho první tři 
země se podílejí na třech čtvrtinách nárůstu v r. 2004. V UK bylo 9 z každých 10 ATM instalováno nezávislými 
(nebankovními) provozovateli. Pokračuje trend instalování ATM „blíže k zákazníkům“ mimo bankovní pobočky, 
s výjimkou Belgie a Rakouska, kde jsou naopak instalace mimo bankovní pobočky jen řídké. 
 

V r. 2004 bylo na západoevropských bankomatech provedeno 11,5 miliardy výběrů což představuje tříprocentní 
nárůst proti r. 2003, hodnotově to představuje nárůst o 6 % na 1 271 mld EURO.  Na jeden bankomat připadá 
v průměru 3 032 výběrů měsíčně, průměrný výběr je 110 EURO. Frekvence výběrů se ale výrazně liší podle 
jednotlivých zemí, ve Švédsku a Finsku převyšuje 10 000 výběrů na ATM měsíčně, v Italii naopak jen 1 363 
výběrů. Nejvyšší průměrnou vybíranou částku přes 200 EURO dosáhlo Řecko a Švýcarsko, nejnižší 61 EURO byla 
v Portugalsku. 

Volumes and Values of Cash Withdrawals at ATMs in Western Europe, 2000–2004 

 

 

 

 

Source: ATMs and Cash Dispensers Western Europe 2005 (Retail Banking Research)  
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2000 2001 2002 2003 2004

 2000 2001 2002 2003 2004 
ATMs 253,725 269,147 285,517 298,978 316,534 
Abs. Growth 19,649 15,422 16,370 13,461 17,556 
% Growth 8.4% 6.1% 6.1% 4.7% 5.9% 

 

 

Source: ATMs and Cash Dispensers Western Europe 2005 (Retail Banking Research)  

  

  2000 2001 2002 2003 2004 

Annual Volume of Cash With-
drawals (million) 

9,790 10,421 10,762 11,140 11,516 

Annual Value of Cash With-
drawals (euros billion) 

950 1,075 1,159 1,199 1,271 
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Manufacturer Market Shares of Installed Base, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: ATMs and Cash Dispensers Western Europe 2005 (Retail Banking Research)  

 

 
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Italie, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 
SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a UK. 
 

Studii lze objednat na www.rbrlondon.com 
 
RBR Press Release z 12.12.2005,  
cardmag*mz 
 

 
Výběrová statistika SBK za 4. čtvrtletí 2005 
 

Wincor Nixdorf
23.0%

NCR
47.1%

Diebold
16.6%

Others 
13.3%
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TECHNOLOGIE 

Svět POS terminálů  
 

Pro realizaci bezhotovostní platby v obchodě 
je elektronický POS terminál prvním zařízením 
v řetězci bezhotovostního placení. Mechanické 
imprintery postupně vyklízejí pole  s rozvojem 
mikroelektroniky od 80. let 20. století. Pro 
zvýšení rychlosti a bezpečnosti placení se 
výrobci předhánějí v inovacích a zaplavují svět 
miliony terminálů pro magnetické proužky, pro 
čipy, pro kamenné obchody s vnitřní sítí, pro 
taxikáře a jiné pohyblivé prodejce. V roce 
2004 bylo do obchodních sítí dodáno 8,8 
millionů terminálů, to je o 18 % více než v 
předcházejícím roce.  
  

Do Evropy z tohoto množství světoví výrobci 
dodali neuvěřitelné množství 3,3 millionů 
terminálů, takže Evropa má 38 % podílu na 
trhu s POS terminály. Uvádíme objemy 
dodaných terminálů v Evropě v r. 2004, v 
pořadí podle výrobců. U výrobců, kteří 
dodávají na český trh, dále popisujeme jejich 
oblast působení, historii a snažili jsme se 
postihnout trendy při jejich slučování. 

Pořadí Výrobce Počet  Nárůst 

1 Ingenico 917,912 +18% 

2 Thales 466,000 +121% 

3 Lipman 322,134 +112% 

4 Sagem 302,011 +33% 

5 Hypercom 299,000 +6% 

6 VeriFone 250,000 +14% 

7 Axalto 
(Gemplus) 210,000 +40% 

8 Da Sistemi 105,000 +4% 

9 Dionica 76,300 +152% 

10 Intellect 67,755 .–9% 

11 Trintech 59,000 –5% 

Společnost Ingenico,  
www.ingenico.com 
 

Byla založena v 1980 ve Francii, rozšířila se do 
celého světa díky politice agresivních nákupů jiných 
společností a stala se celosvětovým dodavatelem 
technologie pro bezpečné transakce. Zaměstnává 
1200 pracovníků, má 22 poboček/zastoupení a 
spolupracuje se 100 distributory. Dodala na 10 mil. 
terminálů do 90 zemí, ročně 1,5 mil. platebních 
terminálů.  
 

Společnost Hypercom,  
www.hypercom.com 
 

Založena 1978 v Australii pro poskytování 
komunikačních produktů, na transakční terminály 
se zaměřila v 1982, a od r. 1996 působí i v Evropě. 
Zavádí inovativní řešení platebních terminálů a 
jejich síťová a serverová propojení. Terminály musí 
sloužit jako samostatná zařízení na prodejně, u 
spřažených pokladen (multi-lane cashregisters), pro 
rychlou obsluhu „drive-in“ občerstvení, u kiosků a 
dočasných lokací, u mobilních obchodníků 
(půjčovny aut, donášková služba).  
 

Příkladem inovace je terminál Optimum T4100, pro 
nezávislé obchodníky, s plně integrovanou 
bezkontaktní čtečkou čipových karet; zajišťuje 
simultánní spojení prostřednictvím telekomunikační 
sítě nebo spojení na internetový server (IP).  
 
 

Společnost VeriFone,  
www.verifone.com 
 

Byla založena 1981 na Hawai, název společnosti byl 
odvozen od technologie prvních terminálů 
(VERIFication telephONE), které sloužily k verifikaci 

šeků a autorizaci kreditu. Terminály 
zača ly nahrazovat h lasovou 
autorizaci elektronickou. 
 

V roce 2005 zavedli terminály řady 
Vx 610 pro bezdrátovou autorizaci, 
které využívají technologii Wi-Fi 
(WIreless high-Fidelity, podle IEEE 
standardu 802.11b). Nejmenší v 
ruce držený terminál (168 x 72 mm) 
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umožňuje autorizaci v přítomnosti držitele karty, čímž 
se snižuje nebezpečí podvodů. Terminál obsahuje 
procesor ARM9 a 1200 mAh lithium baterii, spojení je 
kódováno protokolem Wi-Fi Protected Acccess, který 
zajišťuje silnějsí ochranu než Wireless Ethernet 
Protocol Security. Tiskárnu lze zacvaknout pod 
terminál.  
 

 Společnost Axalto:  
 www.axalto.com 
 

Společnost Axalto (tehdy známá jako fa 
Schlumberger) vznikla se zavedením čipové karty v 
roce 1979 a rozvíjela se současně s trhem. Vlastní 11 
výrobních závodů (4 v Evropě), 9 technologických 
center a 50 obchodních jednotek ve 100 zemích 
světa. Za 25 let své existence vyrobila 3 miliardy 
karet a dodává POS terminály. V 2003 po spojení 
Schlumberger Smart Cards a Terminals Division 
změnila název na Axalto a v 2005 bylo ohlášeno 
sloučení s největším výrobcem čipových karet, 
společností Gemplus. Koupě je v objemu 1,53 mld 
USD, podléhá schválení Evropskou komisí, a bude 
dokončena v letošním roce. Společnost se 
přejmenuje na Gemalto, 55,4 % budou vlastnit 
dosavadní akcionáři Gemplus. Jsme svědky 
pokračujícího trendu v konsolidaci společností 
vyrábějící karty, a původní zavedená jména výrobců 
se ztráci z trhu. Společnost Sagem koupila německou 
společnost Orga, firma Oberthur získal Africard, a 
Gemplus zakoupil spol. Setec. Společně Gemplus a 
Axalto budou mít 47% podíl na všech celosvětově 
vyrobených čipových kartách. Gemalto se stane 
největším světovým výrobcem karet Visa a 
MasterCard, před společností Oberthur. Pokryje 
výrobu čipů, karet, aplikací pro telekomunikace, 
zabezpečení a TV kodéry. 
 

Mezi přenosné POS terminály patří např.  
 

MagIC X1000 CDMA 1x.  
Společnost Dionica, 
www.dionica.com 
 

Založena 1990 v Miláně (spolupráce se známým 
výrobcem psacích strojů Olliveti) a produkovala 
inovativní a stylové POS terminály pro EFT, od r. 
1997 typ Omero, výroba v závodě Di ltd na Maltě. V 
1999 první mezinárodní přeshraniční EMV transakce z 
terminálu v Bratislavě. Pobočky v Italii, Brazílii, 
Španělsku, Slovensku a Maltě. V 2001 zahájena 
výroba modulárních terminálů řady Omero X line, 
řada končí přenosným 32 bitovým terminálem 
Omero XTP. 
  

Společnost Trintech,  
www.trintech.com  
 

Založena 1987 v Irsku (Dublin), jako dodavatel 
technologií pro platební of-line kartové transakce. 
Dnes nabízí úplné platební služby: platební 
infrastrukturu, zpracování, point-of-sale, zúčtování a 
rekonciliaci transakcí. Působí v 35 zemích, má na 
1200 klientů. Od r 1990 expanduje do Německa, kde 
v r. 1991 buduje německý národní systém pro 
debetní karty. Jako první společnost nabízí zajištěnou 
SSL e-commerce ve spojení s Netscape a švédskou 
poštou, 1996. První mezinárodní transakce v euro 

měně v 1999. Od 2002 vyrábí kompaktní první 
přenosný terminál GPRS a v 2003 uvádí nejrychlejsí 
EMV terminál PayWare Smart 5000 pro typování PIN. 
Nabídka POS terminálů - viz 
http://www.trintech.com/POSTerminals.html  
Společnost má dvojí ústředí, v Dublinu, Irsko a v 
Dalasu, Texas. 
  
 cardmag*ft  
 
 

Platby mobilním telefonem 
 

S odkazem na tiskové materiály firmy Ingenico, a po 
upřesnění ze strany výhradního distributora Ingenico 
v ČR, společnosti BULL s.r.o., informujeme o 
probíhajícím půlročním testování inovativní metody 
placení prostřednictvím mobilního telefonu u 
pokladen obchodních řetezců (síť Cofinoga obchodů 
Galeries Lafayette, Monoprix).  
 

Řešení spočívá ve využívání upravených mobilních 
telefonů vybavených bezkontaktním rozhraním NFC 
(Near Field Communication)  umístěným pod krytem 
terminálu Ingenico 5100 doplněném o bezkontaktní 
čtečku. Zákazník jednoduše přiloží zadní část 
telefonu k terminálu, který následně realizuje proces 
bezpečné transakce. Výhodou pro obchodníka a 
zákazníka jsou bezprostřední: kratší doba platební 
transakce, neboť platba je provedena rychle a 
snadno. Zárukou bezpečnosti provedené transakce 
jsou požadované certifikace celkového řešení a 
vysoká odbornost společnosti Ingenico v této oblasti. 
Testované řešení tak navazuje na obdobné aktivity 
bankovních asociací v této oblasti, které jsou známé 
p o d  n á z v y :  O n e S m a r t  P a y  P a s s 
(MC),  VisaWave  (VISA)  či  ExpressPay  (Amex). 
Mobilní telefon v tomto případě nahrazuje čipovou 
platební kartu se všemi jejími nejdůležitějšími 
vlastnostmi určenou pro bezkontaktní použití.  
  

Pilotní provoz probíhá ve městě Caen za spolupráce 
společností France Télécom a Philips v partnerství s 
firmami LASER (spoluvlastník Cofinoga), Samsung, 
Vinci a zúčastní se jej klienti mobilního operátora 
Orange a současně držitelé platebních karet 
Cofinoga. Ti získávají další výhodu, že svůj mobilní 
telefon s technologií NFC mohou použít také ke čtení 
údajů z terminálů v různých částech města (jízdní 
řády autobusů, informace městské samosprávy, 
ukázky nových filmů). 

Sestava terminálu  I5100 a bezkontaktní čtečky    
 
  
 Ingenico, Bull, cardmag*ft  
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Placení otiskem prstu ( Pay-By- 
Touch )  

 

Při platbě kartou je rozhodujícím krokem pro snížení 
rizika podvodných transakcí ověření autenticity 
předkladatele karty. To má dodnes zajišťovat 
vlastnoruční podpis (mající svůj význam již od dob 
bankovních šeků) a v některých případech PIN. O 
jejich nedokonalosti víme, podpis se dá zfalšovat, 
PIN odezřít.  
 

S rozvojem rozpoznávacích technologií (jako produkt 
odvětví umělé inteligence)  se prosazuje myšlenka 
biometrické autentizace účastníka platebního styku. 
Po prvních pokusech dochází k rychlému nasazování 
terminálů tuto autentizaci umožňující. 
 

Nositelem vývoje byla 
společnost Pay By Touch 
(založena v r. 2002, se 
sídlem v  San Francisku, US, 

a Uxbridge, UK, 300 zaměstnanců), která 
zkombinovala biometrické zabezpečení plateb s jejich 
zpracováním. Její zdroj financování spočívá v zisku z 
poskytování zpracování transakcí pro 15 000 
obchodníků (lokálních obchodních řetězců) ve 14 
státech USA. Společnost spojuje konečné 
zpracování  plateb s novou technologii front-end 
autentizace pro platbu, věrnostní program, ověření 
věku, proplacení nebo přijetí šeku s použitím 
oskenování prstu. 
  

Při placení zákazník přiloží prst 
na skener a natypuje 
vyhledávací číslo, obvykle své 
telefonní číslo. Zákazník je 
poté autentizován a je mu 
nabídnut dříve registrovaný 
platební prostředek (karta, 
účet, šek, karta sociální 
podpory,..). Zákazník si vybere 
prostředek, kterým chce 

zaplatit a platba proběhne stejně, jako kdyby 
předložil kartu nebo šek. Automaticky se rozpoznají 
věrnostní programy. 
 
Registrace do systému placení otiskem prstu je 
jednoduchá, během několika málo minut zákazník 
naskenuje svůj prst, natypuje vyhledávací číslo a 
protáhne snímačem svou kartu, šeky, věrnostní 
kartu, kterou chce používat ve své Pay-By-Touch-
peněžence (data v peněžence s ohledem na 
bezpečnost nejsou přístupna obchodníkům). Systém 
Pay by Touch ("Platit  dotykem") neuchovává celé 
otisky prstů, ale jen soubor 40 údajů podstatných 
pro rozlišení osob. Údaje jsou zakódovány a 
bezpečně uloženy v IBM databázích. Z těchto údajů 
nelze zpětně rekonstruovat otisk prstu. Telefonní 
číslo se používá pro urychlení vyhledávání a je 
snadno zapamatovatelné; společnost se zaručuje, že 
nebude použito ke kontaktování zákazníků.  
 

Pro zákazníky používání nové autentizace nepřináší 
žádné náklady, zavedení do systému je bezplatné. 
Zákazníci mají k dispozici snadnější a bezpečnější 
způsob placení bez šmátrání po peněžence, s 
rychlejší obsluhou u pokladny a vyšší bezpečností a 
diskrétností. 

Pro obchodníky zavedení Pay By Touch 
nepředstavuje žádné úpravy stávajícího systému a 
používání přinese úspory ve snížení počtu 
neoprávněných transakcí, snížení nákladů na 
transakci a nárůst prodeje. Umožňuje nabídnout 
zákazníkům rozšířenou nabídku různých způsobů 
placení, v USA navíc používat "elektronické šeky", tj. 
přímý výběr z šekového, resp. sporožirového účtu 
(tzv. "Express Checking" v  systému ACH, Automated 
Clearing House), což pro zákazníka představuje 
výhodu, protože si nemusí pamatovat ani typovat 
PIN (urychlení a zpříjemnění průběhu placení). 
 

Tím, že zákazník při placení neuvádí žádné finanční 
informace, ani nedochází k autentizaci podpisem, 
PINem nebo fotografií dochází ke zvýšení 
bezpečnosti; při tom jsou dodržovány všechny další 
bezpečnostní standardy využívané v platebním styku. 
Zkušenosti naznačují, že zákazníci jsou si vědomi 
rizik podvodů nebo zcizení identity a uvědomují si 
lépe výhody biometriky než před pěti lety a zdají se 
být také přesyceni záplavou platebních či věrnostních 
karet, hesel a PINů. Možná, že uvítají zeštíhlení 
peněženek (do doby než vzroste riziko useknutých 
prstů k autentizaci plateb). Na straně obchodníků je 
tento způsob podporován pro možnost využít 
levnějšího způsobu elektronické úhrady jako je přímé 
zatížení účtu (systém ACH v USA), což vyváží jejich 
nízkou investici do snímačů prstů.   
 

Společnost Pay By Touch drží více než 12 patentů 
ohledně skenování otisku prstů, rozpoznání hlasu, 
duhovky nebo sítnice. Vývoj však pokračuje - její 
divize iPAY se zaměřuje na dodávání technologie 
obchodníkům pro hlavní typy plateb po internetu, s 
využitím platební brány (odvozené od XML 
protokolu). 
 

O dynamičnosti spolupráce firem vypovídá přehled 
pohybu slučování a uzavíraných partnerství mezi 
inovujícími společnostmi a lze tak vysledovat nástup 
nového trendu ve snižování rizik v retailovém 
platebním styku. 
2003-01  
Hypercom umožnil přeměnu svého oddělení na 
společnost MTXEPS Inc.,se sídlem v Kalifornii,  která 
provozuje engine WinEPS pro přijímání plateb.  
2005-02        
Pay By Touch oznámil strategické  partnerství s 
MTXEPS, Inc., vedoucí společností poskytující 
software pro elektronické platební systémy. Její 
aplikace WinEPS, je základní platební engine 
používaný hlavními obchodníky v Severní Americe. 
2005-07        
VeriFone, hlavní dodavatel POS systémů, podepsal 
dohodu o vývoji produktů, prodeji a marketingu se 
společností Pay By Touch, která poskytuje 
biometrické platební systémy. Obě společnosti budou 
nabízet biometrické služby Pay By Touch integrované 
s technologií VeriFone. 
2005-10          
Společnost Pay By Touch oznámila záměr koupit 
aktiva společnosti CardSystems Solutions, 
zpracovatele pro více než 120,000 obchodníků. 
2005-12        
Společnosti Pay By Touch a NCR uzavřely partnerství. 
O společnosti CardSystems, Inc.: V červnu 2005 se 
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odborníci zabývali problémem, kdy ze 
zpracovatelského centra společnosti CardSystems se 
hackerům podařilo "unést" na 40 milionů čísel karet 
(viz CardMag 3/2005, str. 7). VISA USA pohrozila 
ukončením svého napojení na tuto společnost, ale po 
té, kdy společnost oznámila prodej svých aktiv, 
prodloužila možnost přijímat VISA karty do 31. ledna 
2006. Koupě společností Pay By Touch zprostí 
majitele CardSystems odpovědnosti za zcizení dat. 
Převod však nebude uskutečněn, pokud kartové 
asociace MasterCard, American Express a Discover 
nezcertifikují zpracovatelské centrum a nebudou 
ochotni pokračovat ve spolupráci s novou 
společností. Od incidentu CardSystems využívá 
techniky ochrany dat od společnosti 
AmbironTrustWave (www.atwcorp.com), která je 
certifikována všemi asociacemi. Bude zajímavé 
sledovat další vývoj. 
 

Závěrem úvahy o možném riziku pro kartové odvětví: 
povede rozšíření placení otiskem prstu s následnou 
volbou platebního prostředku k četnějšímu přímému 
zatížení účtu nebo bezpečnější používání platebních 
karet k dalšímu zvýšení jejich obliby? Nebo získají 
obchodníci vliv na volbu platebního prostředku svých 
zákazníků, což by mohlo vést k oslabení některých 
bankovních produktů včetně platebních karet. 
 
cardmag*ft 
 
 

Elektronické peníze kryté zlatem 
  

 
 
 
 

Na internetu existuje celá řada systémů umožňujících 
přeměnu peněžní hodnoty na její reprezentaci ve 
virtuálním prostředí, provádění operací s touto 
reprezentací a její případné převedení zpátky na 
reálné peníze. Významným unikátem v této oblasti je 
ale systém e-gold (www.e-gold.com) o kterém jeho 
provozovatel tvrdí, že jeho elektronické peníze jsou 
kryty zlatem. Tvůrce systému, americký veterán a 
původně lékař - onkolog Doug Jackson se stal 
radikálním zastáncem monetární teorie zlatého 
standardu a spolu s právníkem Barry K. Downeyem 
založil společnost e-gold Ltd registrovanou od r. 2000 

na ostrově Nevis, provozující na internetu privátní, 
zlatem podložený měnový systém. Uvádí, že jeho 
"digitální měna" je podložena třemi tunami zlata, 
uloženého v bezpečnostních schránkách v Londýně a 
Dubaji. Společnost založená v r. 1996 si postupně 
získala relativně značnou oblibu, v současné době 
provozuje asi 1,2 milionu účtů přes které v r. 2005 
protekly převody v hodnotě cca 1,5 miliardy dolarů. 
Vstupem systému je digitální směnárna, umožňující 
převést peníze jakoukoli formou (platební kartou, 
bankovním převodem, šekem) na jednotku AUG 
(Grams of gold) a tuto uložit na založený účet. 
Systém přitom zcela respektuje anonymitu zákazníka, 
kontrola identity se provádí jen výjimečně, nicméně 
se prezentuje jako finančně i uživatelsky zcela 
bezpečný.  
 
Možnosti využití účtu jsou široké - např. v e- 
commerce prostřednictvím e-gold shopping cart 
interface (SCI),, platbách B2B, P2P a úhradách 
faktur přes e-gold Account Manager či mobilní 
platby s pomocí web enabled mobile phone - a to 
za poplatky údajně podstatně nižší než bankovní 
nebo kartové. 
 

Uživatelsky přátelské a anonymní prostředí systému 
e-gold našlo odezvu ve světě internetových obchodů 
i společností nabízejících nejrůznější služby, příjem 
internetových plateb prostřednictvím e-gold se stal 
vážnou konkurencí platbám kartami. Pochopitelně ale 
nalezl značnou oblibu i ve světě plateb za aktivity, 
které jsou v rozporu se zákony. Platby přes e-gold za 
dětskou pornografii, za návody k podvodům 
platebními kartami na stránce CC-cards, návody pro 
pěstitele marihuany Cannabis Edge a návody jak 
pomocí e-gold a dalších digitálních měn prát špinavé 
peníze záhy vzbudily pozornost bezpečnostních 
složek v řadě zemí.  V USA je proto předmětem 
pozornosti FBI, Vládní komise pro regulaci cenných 
papírů, a Poštovní inspekční služby, které ale 
nemohou proti této aktivitě zasáhnout, protože na 
virtuální finanční systém nelze aplikovat kontrolní 
pravidla finančních institucí. Vyžadují ale úředními 
obsílkami stále více informací o jeho klientele. 
Podobně postupuje i Kanadská královská jízdní 
policie. 
  
 Podle Business Week a www.e-gold-.com cardmag*mz  

www.e-gold.com  

BEZPEČNOST 
Bezpečnost bankomatů je stále na 
pořadu dne  

ATM Industry Association (ATMIA) pořádala v 
Londýně ve dnech 17.-18. října 2005 už pátou 
konferenci o bezpečnosti bankomatů. Na pořadu byly 
všechny aspekty bezpečnosti ATM, od znehodnocení 
hotovosti přes skimming až po terorismus a fyzické 
útoky na bankomaty. 

Konzultant NCR v oboru zabezpečení bankomatů, 

zdůraznil, že ve Velké Británii je 64% bankomatů 
instalováno mimo pobočky, což zvyšuje riziko útoku 
na tyto bankomaty. Jedním z důležitých způsobů 
prevence před zneužitím bankomatů je bezpečná 
likvidace nebo recyklace náhradních dílů či 
vyřazených bankomatů, hlavně trezorů. Relativně 
cenově dostupným prostředkem ochrany hotovosti je 
její obarvení v případě útoku na ATM. Pracovník 
sdružení APACS hovořil o čipových kartách a jejich 
roli při redukci podvodů s platebními kartami. Také 
zdůraznil, že úspěšné zavedení čipových karet se 
projevilo v posunu způsobu jejich zneužívání směrem 
k útokům typu “card not present” při nakupování 
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přes internet nebo po telefonu. Od zavedení čipových 
karet ve Velké Británii na konci roku 2003 bylo 
vydáno již 140 milionů kombinovaných čipových a 

magnetických karet. 

NCR Self Service News-4 2005 

 
Dle průzkumu společnosti Unisys 
se více než polovina Evropanů 
obává podvodů  s doklady 
totožnosti 

  

BLUE BELL, Pa., 11. listopadu, 2005 – Celých 
51% evropských zákazníků se obává podvodného 
zneužití jejich bankovních účtů a kreditních karet. 
Zjistila to společnost Unisys ve svém průzkumu, který 
se týkal právě podvodů s falšováním identity a 
bankovní bezpečnosti obecně. Průzkumu se 
zúčastnilo více než 3000 zákazníků finančních 
institucí ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, 
Německu, Brazílii, Mexiku, Austrálii a Hong Kongu 
  

Co se týče počtu postižených respondentů je ve 
Velké Británii situace nejhorší. Těch, kteří uvedli, že 
se již stali obětí podvodů s doklady totožnosti, je 
11%. Ve Francii to bylo 8% a v Německu 3%. 
Přestože počet obětí tohoto druhu podvodu je v 
Německu relativně nejmenší, celých 17% Němců se 
„velmi obává“ této kriminality, což je téměř dvakrát 
tolik co ve Francii a Velké Británii  - shodně 9%. 
 

Výsledky výzkumu jen potvrdily, že tyto obavy u 
spotřebitelů po celém světě rostou. Zároveň je jasné, 
že finanční instituce musí této oblasti věnovat více 
pozornosti. 
 

“Lidé jsou očividně znepokojeni a dokonce jsou v 
reakci na tyto obavy ochotni změnit banku a připlatit 
si u jiné za větší bezpečnost,” řekl Dominick Cavuoto, 
vice prezident společnosti Unisys. 
 

“Finanční společnosti, které nemají přesný přehled o 
pocitech o bezpečnosti svých zákazníků, tak ztrácí 
možnosti k vylepšení úrovně zákaznických služeb a 
současně i zvýšení tržeb.” 
 

Celých 39% Evropanů je ochotno změnit svůj 
bankovní dům, pokud by to znamenalo, že získají 
větší ochranu osobních dat. Mezi Evropany vedou 

Němci. Z nich by banku vyměnilo 49%, ve Velké 
Británii je to 48%. Ve Francii to bylo v porovnání s 
ostatními zeměmi jen 20% respondentů, kteří byli 
ochotni změnit bankovní instituci, ale i toto číslo je 
velké, pokud si představíme, že by těchto 20% 
klientů jedné banky skutečně odešlo ke konkurenci. 
  

“Banky po celém světě musí kombinovat nástroje IT 
s efektivními podnikovými procesy. Jen tak se jim 
podaří chránit se před podvody a udržet si důvěru 
zákazníků,“ pokračoval Cavuoto. “Finanční instituce 
se musí na problematiku podvodů s totožností 
podívat nejenom z pohledu technologie, ale musí 
také porozumět dopadu, který by tato skutečnost 
měla na marketing a ostatní oddělení společnosti.“ 
 

Z výzkumu společnosti Unisys v Evropě dále 
vyplynulo: 
 

• Téměř jedna třetina (30%) Evropanů jsou, 
alespoň v nějaké míře, ochotni připlatit si za 
vyšší bezpečnost v bankách. V této kategorii 
vedou Němci (41%), následování Brity 30% , za nimi 
jsou Francouzi (20%). 
 

• Mezi  hlavní obavy z tohoto typu podvodu 
patří ztráta peněz a skutečnost, že by se ve 
jménu osoby respondentů spáchal trestný čin. 
Tyto obavy sdílí 27% Evropanů. Ale výsledky podle 
jednotlivých zemí se odlišují. V Británii je riziko 
tohoto druhu podvodu negativně vnímáno 35% 
populace, o svoje peníze se bojí 18% lidí. Ve Francii 
se 30% dotázaných obávalo o peníze a 26% se 
obávalo trestných činů. V Německu se 34% 
respondentů obávalo finanční škody a 20% rizika 
trestné činnosti. 
 

• Spotřebitelé ve Velké Británii se podle 
výzkumu zdají být více neteční k informacím o 
bezpečnosti, které dostávají od svých bank. V 
Británii pouze 40% dotázaných uvedlo, že by ocenili, 
kdyby jim banky zasílaly takové informace, zatímco 
ve Francii to bylo 52% a v Německu 57% 
 

• Biometrie (tj. identifikace osob podle 
duhovky, nebo otisku prstů) byla během 
průzkumu označena za preferovaný způsob 
boje proti podvodům. Vyslovily se pro ni dvě 
třetiny Evropanů - 66%. Jako další prostředky 
jmenovali respondenti bezpečnostní znaky (41%), 
chytré karty (40%) a více hesel (30%). V Německu 
dává přednost využití biometrie 73% lidí, v Británii je 
to 71% a ve Francii 55%. Z výsledků výzkumu 
vyplývá, že Francouze otázky bezpečnosti zajímají 
více, důkazem je celkově nižší procento odpovědí na 
otázky výzkumu, 11% dokonce odpovědělo „nevím“. 
 

“Očividně zde existují rozdíly ve výsledcích výzkumu 
podle zemí, a to jak podle kulturních, tak i jiných 
odlišností. Například přijetí Eura mělo různý dopad na 
spotřebitele v různých zemích. Otevření trhu s 
kreditními kartami velkým mezinárodním 
společnostem, které začaly konkurovat menším 
místním firmám je další fakt, který spotřebitelé brali 
v úvahu,“ vysvětlil Cavuoto. “Přes tyto odchylky je 
však stále jasné, že zneužívání dokladů totožnosti 
představuje pro Evropany velkou starost a banky 
podceňují dopady, které by tato skutečnost mohla 
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mít na jejich značku a pověst.” 
 

Průzkum zadala společnost Unisys a uskutečnil se 
telefonicky. Ve Francii a Německu proběhl v období 
od 1. do 8. srpna 2005, v Británii od 17. do 19. 
června 2005. Z 1001 Francouzů a Francouzek, kteří 
se výzkumu účastnili a bylo jim alespoň 18 let, se 
951 kvalifikovalo pro tento výzkum tím, že vlastní 
bankovní účet nebo kreditní kartu u banky či nebo 
jiné finanční instituce. Z 1002 účastníků výzkumu v 
Německu se kvalifikovalo 959. V Británii se z 1000 
domácností, které byly dotazovány kvalifikovalo 922, 
jejichž členové měli účet nebo účty u bank či 
stavebních spořitelen. Sebraná data byla ohodnocena 
příslušnou váhou tak, abychom získali reprezentativní 
údaje na národní úrovni. Tyto byly upraveny podle 
klíčových demografických faktorů jako je věk, 
pohlaví, region a vzdělání. 
Společnost Unisys oficiálně zveřejnila výsledky 
výzkumu o zneužívání osobních identifikačních 
dokumentů  na Bank Administration Institute’s Retail 
Delivery Show (stánek číslo 543) v Orlandu na 

Floridě od 15. do 18. listopadu 2005. Další výzkumy, 
které společnost uskutečnila se týkají online 
bankovnictví, a názorů spotřebitelů na možnosti 
ochrany před zneužitím osobních dokumentů, 
výzkum nabízí i mezinárodní srovnání. 
 
O společnosti Unisys:  

 

Unisys je celosvětová společnost dodávající služby a 
řešení v oblasti informačních technologií. 
Prostřednictvím poradců poskytuje odborné znalosti v 
oblastech poradenství, integrace systémů, 
outsourcingu, infrastruktury a serverových 
technologií a pomáhá tak klientům zajistit bezpečné 
obchodní operace. Přispívá k transparentnosti 
obchodních operací klientů a pomáhá tak vytvářet 
bezpečnější organizace. Pomocí strategie Unisys 3D 
Visible Enterprise odhaluje dopady jejich rozhodnutí 
— před investicemi, příležitostmi a riziky. Další 
informace na stránkách www.unisys.cz. 
 
Unisys ID Fraud Study, 11.2005,  
cardmag 

KOMENTÁŘE 
SBK dovršilo patnáct let existence 

6. února 2006 uplynulo 
právě patnáct let od 
posledního podpisu na 
smlouvě, kterou se 
zřizovalo Mezibankovní 

sdružení pro platební karty. Pro osvěžení v paměti 
těch kteří „byli při tom“ a pro ty kteří do kartového 
byznysu přistoupili později během těch patnácti let, 
oprášíme pro letošní čísla CardMagazinu některé 
významnější údálosti z historie našeho Sdružení.  
Proč a jak tedy vzniklo Mezibankovní sdružení pro 
platební karty – MSPK ? 
V roce 2001 již měly platební karty v ČSFR svou 
historii. Od roku 1998 mohli zahraniční držitelé karet 
Diners Club platit svými kartami v pobočkách CK 
Čedok, TUZEX, ČSA a interhotelích, transakce těchto 
a postupně i dalších brandů karet jako první čs 
acquirer zúčtovával právě podnik Čedok. Od roku 
1989 existoval domácí, jak dnes říkáme proprietární 
systém České státní spořitelny, který v. r. 2001 
umožňoval stojednadvaceti tisícům držitelů 
sporožirových karet ČSS výběry ze stovky off-line 
bankomatů, v roce 1990 vydala první mezinárodní 
kartu Visa Živnostenská banka (CardMag č.3/2005). 
Liberalizace československého bankovnictví v r. 1990 
přinesla vznik Agrobanky, ČSOB, Investiční banky, 
Komerční banky a Poštovní banky v ČR, Všeobecné 
úverové banky, Tatrabanky a Polnohospodárské 
banky na Slovensku a postupně celé řady dalších. 
Nové komerční banky do svých záměrů v oblasti 
platebního styku logicky zařadily i platební karty, 
společnou základní podmínkou se stala otevřenost 
systému v domácím i mezinárodním platebním styku. 
Pohotová prezentace asociace Eurocard/MasterCard 
v Praze v srpnu 1990 měla za následek brzké žádosti 
o členství KB a VÚB a rozhodující vliv na jejich 
kartové programy. Pak už šlo v KB rychle za sebou 

zpracování marketingové studie, pověření realizací a 
získání akciového podílu v ISC MUZO – Mechanizační 
ústředně zahraničního obchodu - a nabídka celého 
projektu ostatním bankám. Bylo zřejmé že rozsah 
projektu, požadavek na možnost použití karet všech 
vydavatelů ve všech zařízeních a napojení do sítě EC/
MC si vyžádá soustředění odborných kapacit i 
finančních zdrojů, proto byla uvítána účast ISC 
(Informace Servis Computer) MUZO, které takovými 
zdroji v podstatné míře disponovalo. A rovněž bylo 
zřejmé, že realizace projektu vyžaduje platformu pro 
koordinaci mezi partnery. A právě takovou 
platformou se stalo Mezibankovní sdružení pro 
platební karty, jehož zřizovací listina – smlouva o 
sdružení podle § 360a h.z. mezi účastníky byla 
postupně podepisována od konce ledna 1991, 
poslední podpis má datum 6. února 1991, účinnost 
smlouvy platí ode dne následujícího. 
Odstavec I. Smlouvy doslova říká: 
„Účelem smlouvy o sdružení je vytváření 
předpokladů pro rozvoj bezhotovostního platebního 
styku v ČSFR na základě používání platebních karet“ 
a v odst. V. čl. 1. je dále specifikována  
„spolupráce se SBČS a výborem bankovní asociace 
pro platební karty na zabezpečení jednotného 
národního standardu v oblasti platebních karet tak, 
aby bylo možné použít jakoukoli platební kartu 
vydanou sdruženou organizací ve všech zařízeních 
instalovaných sdruženými organizacemi při 
kompatibilitě s EPSS (síť EC/MC) a eventuálně 
dalšími zahraničními systémy splňujícími mezinárodní 
normy“. 
Prvními signatáři této smlouvy byli představitelé KB, 
VÚB, AGB, IB, Tatra banky, Poštovní banky a ISC 
MUZO. Přistupování dalších bank je už další 
kapitolou, kterou budeme pokračovat v příštím čísle.  
 
cardmag*mz 
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EBF 2006 
  

European Banking Forum Praha  
Intercontinental 

16.-19.2. 
2006 

www.ebfforum.com 

Fórum je příležitostí pro dodavatele finančních služeb i reprezentanty bank navázat obchodní kontakty a pokračovat dále vzá-
jemně výhodnou a efektivní spoluprací. Zúčastní se pozvaní vrcholoví manažeři předních evropských a afrických bank a bank ze 

zemí Středního Východu. 

 

Retailové bankovnic-
tví 

IIR Praha 21.-22. 
2.2006 

www.konference.cz/banking.cfm 

Poplatková politika ve vybraných evrop. bankách. Přání a potřeby současného retailového klienta. Efektivní adresní komunikace 
s klientem. Nové prodejní kanály bankovních produktů. 

  

CeBIT 
  

CeBIT Hannover 9.-15.3. 
2006 

www.cebit.de 

Veletrh 

  

Product management 
v 

bankovnictví 

IIR Hannover 9.-15.3. 
2006 

www.koference.cz 

Sledování externích dat pro vývoj finančního produktu.Fáze testování a management kvality. 

   

Central & Eastern 
European Card Mar-

kets 

SMI 
First Data 

Sofia 27.-29. 3. 
2006 

www.smi-online.co.uk/ceecard.asp 

   

Back Office IIR Praha 28.-30.3 
2006 

www.konference.cz/banking.cfm 

Cesty optimalizace Back office procesů. Měření přidané hodnoty vytvářené v Back Office. Minimalizace optimalizačních rizik. 

   

Payment innovation 
beyond SEPA 

EPCA 
European Payments Consulting Association 

Amsterodam 4.-5. 4.2006 

www.epca.de 

Jak soutěžit v prostoru SEPA. Debetní programy - celoevropská výzva. Nové způsoby plateb - tlak technologií v. připravenost 
trhu. Nové kanály. Bezpečnost a podvody u nových platebních prostředků. Implementace SEPA - v jakém rozsahu a co je v 

sázce. 

   

Platební styk v souvis-
lostech 

LEGENDOR sro 
  

Praha 
Raiffeisen staveb. 

spořitelna 

20. 4.2006 

www.legendor.cz 
seminare@legendor.cz 

Očekávané změny v oblasti platebního styku. Charakteristika plaeb.imstrumentů. Mezibankovní zúčtování. SEPA - cíle a úkoly. 

  

Banking in Central, 
Eastern and South 

Eastern Europe 

The Institute of Economic Affairs’ 
a Liberální Institut 

Praha Marriott Hotel 17.-18. 
5.2006 

www.marketforce.eu.com/ceebanking 
  

Ziskovost bank, studie o Turecku, Rumunsku, Rusku, Ukrajině. Ekonomické výhledy úvěrů, hypotéky, kreditní karty. Pohled 
Světové banky na ekonomické klima střední a východní Evropy. 

KALENDÁŘ AKCÍ 
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S panem Petrem Gabrižem, ředitelem společnosti First Data Slovakia, jsem 
se setkal v jedné z pražských kaváren v rámci jeho únorové služební cesty 
do Prahy. Využil jsem této možnosti, abych mu položil několik otázek a 
umožnil tak, Vám čtenářům, abyste na chvilku byly v kavárně s námi … 
  
Roman Kotlán: Mohu Vás požádat, abyste se čtenářům představil, včetně 
té lidské a odlehčené stránky. 
Peter Gabriž: Mám rád výzvy a preto ma napĺňa práca v tejto dynamickej 
oblasti, kde First Data International pôsobí. Je pre mňa veľmi podnetné byť 
súčasťou nadnárodnej firmy, v ktorej pracuje 33 tisíc zamestnancov. 
Inšpiruje to k výkonom nielen mňa, ale aj mojich kolegov. Dôležité miesto 
v mojom živote tvorí moja rodina. Veľmi sa teším z toho, že mám doma 
okrem svojej manželky aj dve malé princezné - Ninu a Evu.  
  
RK: Děkuji za úvodní vstup, a pokud můžeme pokračovat v podobném 
duchu, zkuste prosím přiřadit své přiblížení čtenářům v následujících 
rovinách …Vaše oblíbená kuchyně, oblíbený nápoj, oblíbený film či filmová 
role, hudba, oblíbená země, oblíbený umělec, sport, kniha, životní krédo. 
PG: Toto je veľmi dobrá otázka, keďže nielen rád jem, ale i varím. Nie som 
si ale istý, či mám dostatočne veľký priestor na vyčerpávajúcu odpoveď 

gurmána. Takže jedlo … okrem tradičných slovenských pochúťok si vždy výborne pochutím na jedlách talianskej 
kuchyne, konkrétne mám rád toskánske špeciality. Táto časť Talianska je bohatá nielen na kultúrne zážitky, ale 
aj na lahodné delikatesy. Moj obľúbený nápoj súvisí práve s talianskou kuchyňou – veď čo iné by sa hodilo ku 
chutným cestovinám viac ako biele, dobre vychladené vínko? Čím však takisto nikdy nepohrdnem, je dobré 
české pivo!  
Čo sa týka hudby a literatúry … v poslednej dobe ma zaujalo CD slovenského jazzmana Petra Lipu pod názvom 
Lipa spieva Lasicu, na ktorom všetkých 14 textov napísal populárny slovenský herec a komik Milan Lasica. Medzi 
moje obľúbené literárne žánre patrí magický realizmus, faktografie, biografie či historická beletria. Čítam rád a 
keď ma kniha zaujme, je mi jedno, aký je to vlastne žáner. 
Medzi ostatné vášne vyberme … film, krajina, šport … fascinujú ma neprebádané územia a nové výzvy, preto 
ma veľmi pozitívne naposledy oslovil najnovší dokumentárny film slovenského režiséra Pavla Barabáša o 
cestovateľskej výprave do Novej Guiney „Pururambo“. Keďže mám veľmi rád hory a zimné športy (lyžovanie, 
horolezectvo), vychutnal som si aj jeho predchádzajúce filmy „80 metrov pod vrcholom“, „118 dní v zajatí ľadu“ 
či „Amazonia Vertical“. Toto všetko je pre mňa Pururambo – čiže v preklade „dobré“.  
  
RK: Jsme na začátku roku 2006, jak cítíte, že se jako společnost ocitáte na začátku cesty na českém trhu, 
můžete představit čtenářům Vaši společnost resp.záměry v ČR? 
PG: Spoločnosť First Data International rozvíja svoje aktivity v európskom regióne už viac ako 20 rokov. 
V polovici roku 2004 bola fyzicka prítomná v troch európskych krajinách – mala svoje processingové centrum vo 
Veľkej Británii, ktoré vlastní od roku 1991 a menšie prevádzky v Nemecku a Španielsku. Do konca roka 2005 sa 
First Data International pretransformovala na pan-európskeho operátora, ktorému zostalo iba pár bielych miest 
na mape Európy, kde nepôsobí. Momentálne máme 100 klientov v 27 krajinách Európy, Blízkeho východu 
a Afriky a ročne zautorizujeme 2,5 miliardy transakcií.  
Okrem geografickej prítomnosti buduje First Data International aj svoje portfólio procesingových služieb, ktoré 
ponúka v rámci tohto európskeho regiónu. Pre vstup First Data International do regiónu strednej a východnej 
Európy a teda aj Českej republiky bola veľmi dôležitá akvizícia spoločnosti EuroProcessing International, 
predchádzajúceho vlastníka Transacty Czech Republic. Akvizícia bola ukončená v júni 2005 a koncom 
r oka   na s l edova l  r eb rand ing  spo l očnos t i  n a  F i r s t  Da t a  Cze ch  Repub l i c .  
Čo sa týka našich zámerov v ČR, bankovým partnerom ponúkame kompletné služby v oblasti outsourcingu 
informačných technológií a platobných systémov tak, aby sa banky mohli venovať svojim kľúčovým aktivitám a 
realizovať svoje strategické ciele.  
  
RK: Pro letošní rok 2006 byla uzavřena mezi Vaší společností a sbk dohoda o generálním partnerství; můžete 
přiblížit čtenářům některé z připravovaných akcích, na kterých by se sbk v roce 2006 podílelo 
PG: Spoločnosť First Data International zorganizovala pre svojich bankových partnerov z Českej republiky 
v roku 2005 prvý odborný seminár pod názvom „Vydávanie kreditných kariet –   profitabilita a 
marketing“.   Prezentácia bola vedená pánom Jeffom Slawskym z USA, ktorý je nezávislý a uznávaný odborník v 
oblasti kreditných kariet. V organizovaní podobných odborných seminárov budeme pokračovať v spolupráci so 
SBK aj počas roka 2006 a veríme, že aj tieto    podujatia poslúžia ako platforma na ďalšiu diskusiu ohľadne 
budúceho rozvoja tohto trhového segmentu. 

ROZHOVOR 
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RK: Jistě i díky přítomnosti Vaší společnosti na čs. trhu se zvýší konkurence v nabídce správy kartového 
obchodu bank, jak vysoko míříte a jaký očekáváte přínos  pro Vaši společnost a pro Vás osobně? 
PG: Vstupom našej spoločnosti na český trh došlo k pomerne výraznému nárastu vnímania konkurenčného 
prostredia. Stali sme sa hráčom na trhu, s ktorým sa musí počítať. Banky túto zmenu pocítia určite v pozitívnom 
zmysle, budú si môcť vybrať zo širšej ponuky a od viacerých poskytovateľov procesingových služieb. Náš prínos 
pre český trh vidím nielen v našej ponuke výhodných cenových podmienok, ale hlavne v ponuke celoeurópskej, 
či celosvetovej pôsobnosti. Z tohto dôvodu sme tiež nákladovo efektívnejší, čo si myslím, že je v súčasnosti 
našou najväčšou výhodou. Tým najdôležitejším rysom je však to, že prinášame svetové know-how a možné 
riešenia pre regionálne bankové skupiny. V Českej republike funguje niekoľko bankových domov, ktoré 
pokrývajú svojou sieťou niekoľko krajín v rámci stredoeurópskeho regiónu alebo dokonca región celý. 
V takýchto prípadoch sa môžu prejaviť výrazné synergické efekty a výnosy z rozsahu plynúce z nášho 
celoeurópskeho pokrytia. Dokážeme pripraviť ponuky a zrealizovať riešenia pre ich celú bankovú skupinu, či už 
pôsobí v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Pobaltí alebo napr. v Rumunsku. V tom je naša nemalá sila. 
Zároveň však dokážeme efektívne využiť znalosti lokálneho prostredia našich ľudí, v tej-ktorej krajine a naplniť 
tým heslo BE GLOBAL, THINK LOCAL, ktoré zaznelo už dávno, ale napríklad v oblasti procesingu v Európe 
dochádza k jeho naplneniu až dnes.  
Domnievam sa, že český trh nám dáva priestor získať minimálne 3 až 4 bankových klientov a niekoľko 
nebankových. Vyplýva to z toho, že dlhé obdobie fungovalo niekoľko bankových domov takzvane „in-house“ a 
ostatní boli klientami iného poskytovateľa procesingových služieb. Dnes sa však situácia pomaly mení. Súvisí to 
s privatizáciou bankového sektoru a vstupom veľkých bankových skupín na český trh. Pravidlom súčasných snáh 
však zostane, že každá banka, či nebankový subjekt bude pre seba hľadať najoptimálnejšie riešenie a synergiu 
najefektívnejších dodávateľov.  
  
RK: Kromě domácího slovenského trhu máte poměrně blízko k dalším trhům, můžete krátce srovnat Slovensko, 
Polsko, Maďarsko s čs. prostředím kam vstupujete? 
PG: Len krátko by som uviedol, že by sme veľmi ťažko hľadali diametrálne rozdiely. V tejto oblasti podnikania 
medzi menovanými štátmi existujú stále historické bariéry. Aj vývoj medzi ČR a SR sa po rozdelení republík 
uberal svojim smerom. Na porovnanie sa však dá konštatovať len to, že v týchto regiónoch hlavne banky 
vynakladajú omnoho vyššie finančné prostriedky na zaistenie procesingových služieb než v ostatných vyspelých 
západoeurópskych štátoch.  
 
RK: Co podle Vás chybí čs. trhu a co naopak hodnotíte jako jeho přednost? 
PG: Povedal by som, že prednosťou českého trhu je jeho produktová a technologická vyspelosť, čo je 
samozrejme spojené s vlastníckou štruktúrou bánk pôsobiacich na tomto trhu. Medzinárodné know-how je už 
často v najväčších bankových domoch implementované a top management sa väčšinou len zaoberá znižovaním 
interných nákladov a zvyšovaním ziskov zavádzaním nových služieb a produktov. My máme pochopiteľne 
záujem o všetkých hráčov, ktorí dnes pôsobia ak už nie celosvetovo, tak minimálne v rámci celej Európy. Ich 
riešenia a požiadavky nie sú dnes len regionálne, ale vždy siahajú ďaleko za hranice Čiech. Práve tu vstupujeme 
do tohoto procesu my a poukazujeme na naše skúsenosti a pôsobnosti, ktoré nie sú ohraničené žiadnymi 
hranicami. 
Otázka, čo naopak čs. trhu chýba nie je úplne jednoznačná. Momentálne vidíme, že menšie, či regionálne 
retailové reťazce nemali doposiaľ veľkú možnosť optimálneho výberu a že stále sú zaťažení nevýhodnými 
zmluvami so svojimi bankami. Stále sú pre nich poplatky, ktoré uhrádzajú bankám za transakcie vysoké. Ale ako 
som už uviedol, toto sa chystáme zmeniť... J no a čo tým myslím? Chcem tým povedať, že českému trhu najviac 
chýbala naša prítomnosť! 
 
RK: Děkuji Vám za rozhovor. Přeji Vám ve Vaší činnosti úspěch a ať Vás i na českém trhu potká „Pururambo - 
čiže v preklade „dobré“.  
PG: Aj ja ďakujem a prajem všetko dobré. 
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cardforum 

jarní setkání pracovníků kartového odvětví v ČR, cardforum,  se uskuteční ve dnech 22.-24. května 
2006 v Jindřichově Hradci. 

 

 
 
 
 

 

MARKETING 
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Itálie 

 

Karty v Itálii 
 
Italská republika se ustavila jako národní stát v r. 1861, demokratickou republikou se stala v 1946, je 
zakladatelským státem NATO a EHS, k euro přistoupila v 1999. Rozlohou 301 000 km2 je 7. státem v Evropě, 
počtem obyvatelstva 58 mil. je 4. nejlidnatějším státem. Úspěšně se rozvíjí průmysl a bankovnictví a výkon 
ekonomiky je na stejné úrovni jako Francie a Británie. Stinnými stránkami Apeninského poloostrova je jeho 
polohou daná vstupní brána pro pašeráky kokainu a heroinu a praní špinavých peněz z organizovaného zločinu. 
Ročně do země přijde na 120 000 imigrantů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura bankovnictví:  

* Italská národní banka (Bance d'Italia) zajišťuje representaci státu v mezinárodních organizacích. 
 
* Ministerstvo ekonomiky prostřednictvím vyhlášek na úrovni zákona implementuje vládní politiku.  
 
* CICR je nejdůležitější orgán pro ochranu úspor a dohled nad úvěry. 
 
V zemi působí 788 bank a 132 multifunkčních investičních firem. Uvedený graf podává informaci o výkonnosti 6 
největších bank se zřetelem na čistý výnos (v mld. eur) a důležitý poměr Náklady/Výnos. 

PROFIL ZEMĚ 

Srovnání ekonomik, 2003 Itálie Česká republika 

 

HDP 1 500 mld USD 85,4 mld. USD 

Počet obyvatel 58 mil 10,3 mil. 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2005) 28,300 USD 18,100 USD 

Počet pracujících 25 mil 5,27 mil 

Podíl bankovnictví na HDP 5,5 % - 

Počet pracovníků v bankovnictví 338 000 38 600 

Počet bank 788 36 

Počet poboček (2005) 30 500 1 654 

Počet bankomatů (2005) 36 735 2 873 

Počet obyvatel/pobočku 1 900 6227 

Zůstatky na běžných účtech 41 mld. USD - 

Míra inflace 0,70% 1,00% 

Nezaměstnanost 3,70% 9,90% 

Úroková míra pro spotřebitelský úvěr 12,50% - 

Úroková míra pro hypoteku (10 let) 4,30% 6,90% 

Ministerstvo  
ekonomiky 

Meziministerský 
výbor pro úvěry a 

spoření 

Italská  
národní  
banka 
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Uvedené banky obhospodařují více než 50 % vkladů a úvěrů. Počet italských bank se zahraničním zastoupení je 
23 (pro srov. českých bank se zahraničním kapitálem je 15), počet poboček zahraničních bank klesl z 88 na 75 
(v Česku jich je 12).  
 

UniCredit           http://www.unicreditbanca.it  
Banka UniCredit má 4 536 poboček, kromě akvizic ve střední a východní Evropě dále uzavřela na řadě 
lokálních trhů řadu smluv o spolupráci a partnerství s vysoce specializovanými místními společnostmi. 
Zaměstnává více než 70 000 lidí, z nichž 27 000 jsou zaměstnáni v rámci divize Nové Evropy, která 
sdružuje banky s kapitálovou účastí UniCredit ve střední a východní Evropě. V 2005 se spojila s HVB 
Group probíhá spojování operací. UniCredit dlouhodobě dosahuje nejlepšího poměru Náklady/Výnosy v 
celé Evropě.  
 

Intesa               http://www.bancaintesa.it 
Banca Intesa je jedna z vedoucích italských bankovních skupin a jedním z hlavních hráčů evropského 
finančnictví. Byla založena v 1998 spojením bank Cariplo a Banco Ambrosiano Veneto, současný název byl 
zaveden od 2003.    
 

San Paolo         http://www.sanpaolo.it 
         Vydává širokou paletu platebních karet.  

 

Capitalia           http://www.capitalia.it 
Sdružuje banky Banco di Roma, Banco di Sicilia, Bipop Carire a MCC. 
 

 MPS                 http://www.mps.it 
Název banky je zkratka slov Monte deiPaschi di Siena.      
     

 BNL                  http://www.bnl.it 
Název banky je zkratka slov Banca Nazionale del Lavoro (Národní banka práce). Byla založena v 1913 a 
hrála významnou roli v rozvoji Itálie a ekonomiky země, sociálního a kulturního rozvoje; banka patří do 
historického povědomí Italů. V 1992 se přeměnila na společnost s omezeným ručením a v 1998 byla 
privatizována.  
 

Rodinné finance. 
 
Pro italskou rodinu zůstává nejdůležitějším krokem uzavření úvěrové smlouvy na koupi nebo rekonstrukci domu. 
Nicméně během posledního desetiletí vzrostl podíl rodin s úvěrem i na pořízení automobilu. Na straně úspor trvá 
obliba investování do národních a mezinárodních finančních investic s nízkým rizikem, např. akcie investičních 
společností, životní pojištění a podílové fondy; snížily se objemy termínovaných vkladů a investice do vládních 
obligací. 

Banky v Itálii
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Platební karty 
 

V Itálii se používá 47 mil. karet (2004), je to 6. největší evropská vydavatelská země, s růstem 16% 
během 5 let (CAGR). Vezmeme-li v úvahu aktivně činnou populaci ve věku 15 - 64 let (66,7%), tak připadá 1,2 
karty na pracujícího; vztaženo na celou populaci připadá 0,8 karty/obyvatele.  
Vydávání karet pro banky a zpracování plateb zajišťuje organizace Servizi Interbancari (založena 16 největšími 
bankami v 1985), která zprostředkuje také vydávání známé karty CartaSi. Zavedením a masivním rozšířením 
karty CartaSi se změnil postoj italských spotřebitelů ke kreditním kartám, od jejich občasného používání na 
obchodních cestách, resp. k nákupům drahých předmětů, k masivnímu používání pro každodenní placení. Dnes 
je tato bankovní kreditní karta vydávána stovkami bank a celosvětově přijímána díky napojení na sítě VISA a 
MasterCard. Od 2003 je vydávána také jako firemní karta. 
Ve společnosti Servizi Interbancari vyvinuli adaptivní systém prevence kartových podvodů, takže úroveň ztrát 
dosáhla jen 0,047 % z objemu transakcí (pro srovnání: Česko je na přibližně stejné úrovni, evropský průměr 
ztrát je 0.080 %). Karty CartaSi také vykazují snížení podvodných transakcí o 30 % během posledních dvou let. 
Jedním z důležitých podpůrných prvků k omezení podvodů je využívání SMS zpráv k informaci o každém použití 
karty; tato služba je poskytována ZDARMA. 
V ČR známá banka UniCredit vydává platební karty svým klientů prostřednictvím banky Clarima. Typický 
program kreditní karty MasterCard má parametry: první rok zdarma, v dalších letech 15 eur, úvěr na 15 měsíců, 
karta je určena pro fyzické osoby, úroková míra 14,50 %, poplatek za použití v zóně euro je nulový, za transakci 
mimo euro zónu je poplatek 1,75 % z částky, poplatek za výběr v bankomatu činí 4 %, poplatek za vydání 
náhradní karty za ztracenou činí 15 euro, úhrada splátky zdarma, dotaz na zůstatek prostřednictvím internetu, 
zaslání výpisu 1,50 euro.  
 
cardmag*ft  
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Jak vyřešili ochranu bankomatu před krádeží ve Švýcarsku 
  
Na pobočce Raiffeisenbank See-Lac ve švýcarském Murtenu instalovali bankomat Personas M Series 
76 opravdu důkladně - částečně jej zapustili a ukotvili do žulového bloku. Ve skále vyhloubili otvor, 
připravili přívod pro kabeláž, a bankomat vsadili do kamene. Vzhledem k tomu, že kamenná masa váží 
asi 2 tuny, lze těžko předpokládat, že by se někdo pokoušel bankomat odcizit a instalace se jistě 
vyplatila.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těžká customizace. (NCR News)  

 

HUMOR 
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TIP NA DRINK 
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ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY 
Výrobci terminálů  
 
Axalto 
www.axalto.com  
 
Hypercom 
www.hypercom.com  
 
Ingenico 
www.ingenico.com 
 
VeriFone 
www.verifone.com  
 
Výrobci karet  
 
Austria Card 
www.austriacard.at 
 
Datacard 
www.datacard.com  
 
Gemplus 
www.gemplus.com  
 
Giesecke & Devrient 
www.gi-de.com  
 
Oberthur Card Systems 
www.oberthurcs.com  
 
Orga Kartensysteme 
www.orga.com  
 

Thames Card Technology 
www.thamesgroup.co.uk  
 
Zpracovatelé karet  
 
Euronet 
www.euronetworldwide.com  
 
Europay Austria 
www.europay.at  
 
First Data Corp. 
www.firstdatacorp.com  
 
Global Payments Inc.  
www.globalpaymentsinc.com  
 
Global Payments Europe, a.s. (dř. MUZO) 
www.globalpaymentsinc.com/europe/czech/  
 
GlobalPlatform   
www.globalplatform.org  
 
Pay By Touch 
www.paybytouch.com  
 
Global Processing 
www.globalprocessing.com  
 
ID Data Systems 
www.id-data.co.uk  
 
Point Topic Ltd 
http://www.point-topic.com/  




