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EDITORIAL …

v y j í m e č n ý
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produktu

působí

v y j í m e č n ý m

d o j m e m
… aneb, kdo chce být úspěšný musí mít odvahu být napřed

a nebát se šokovat

S úctou

Roman Kotlán
Předseda SBK

na obálce :
Italie, masiv jižních Alp
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Z HISTORIE SBK
… dokončení

PIN" akceptovaná všemi členskými bankami. SBK se
nevyhýbalo ani společenským akcím, od r. 2000 se
podílí na finančním a organizačním zabezpečení
sportovního turnaje "card open".

Na konci devadesátých let se začal výrazněji
projevovat problém vykonávání činností pro Sdružení
vedle běžné pracovní náplně aktivních funkcionářů v
mateřských bankách. Rozvíjející se náplň organizace pracovních seminářů, projednávání
společných nekonkurenčních aktivit v mezibankovním
karetním provozu, sběr a zpracování statistických dat
i běžná administrativa vyžadovaly stále větší časový
prostor. První navrženou variantou řešení se stal v
roce 1998 návrh na přistoupení SBK do České
bankovní asociace. Hlavní myšlenkou tohoto návrhu
byl požadavek na vznik samostatné sekce pro
platební karty v rámci ČBA a vyčlenění jednoho
kmenového pracovníka asociace pro administrativní a
organizační aktivity SBK. Po řadě jednání s ČBA se
tato myšlenka ukázala jako nereálná a rozhodnutím
Kolegia v březnu 1999 bylo jednání ukončeno. Začala
proto klíčit myšlenka určité "profesionalizace" SBK,
mimo jiné podle vzoru slovenského ZBK které od
svého vzniku disponovalo kanceláří se dvěma
placenými pracovnicemi.

Zvyšující se renomé SBK se projevilo i v rostoucím
zájmu nebankovních organizací o členství se
statutem pozorovatelů. Členská základna SBK se
postupně rozšířila o nebankovní vydavatele karet,
provozovatele sítí a řadu dodavatelských firem.
V důsledku rozšiřujících se aktivit zesílil tlak na
potřebu alespoň jednoho placeného pracovníka a
zřízení kanceláře pro organizační a technické
zajišťování provozu SBK. Na podzimním jednání
Kolegia SBK v říjnu 2001 došlo ke schválení potřebné
úpravy členského provozního ročního příspěvku na
výši umožňující realizaci tohoto záměru a 1. ledna
2002 byla otevřena Kancelář SBK s pozicí výkonného
ředitele a vybavená potřebnou informační a
komunikační základnou. A tím vlastně končí pohled
do historie a začíná současnost, další podrobné
informace o činnosti sdružení přinášejí každoroční
výroční zprávy.

Nicméně i za stávajícího stavu se činnost sdružení
dále rozšiřovala. Navázaná jednání s ČBA dala vznik
spolupráci v oblasti bezpečnosti a t.zv. Expertní
skupině pro bezpečnost platebních karet při příslušné
komisi ČBA. Idea vytvoření samostatné webové
stránky se materializovala do rozhodnutí o hledání
vhodného realizátora v roce 2000. Rokem 2000 se
rovněž datuje nový formát statistiky SBK a jejího
zpracování v ČS a.s..

Předsedové a místopředsedové VV SBK:

Významným výsledkem v r. 2000 bylo dojednání a
podpis dohody acquirerských bank o bezpečném
režimu akvizic obchodních míst , akceptace
platebních transakcí a vypovídání rizikových
obchodníků. Cílem této dohody je snížení počtu
podvodů při placení kartou a spolu s dalšími
aktivitami bezpečnostního výboru SBK v prevenci a
šetření podvodů bylo významného snížení v
následujícíh letech skutečně dosaženo.

1991 - 1993

Pavel Juřík

Lubica Mászová

1993 - 1995

Eva Kárníková

Pavel Juřík

1996 - 1998

Pavel Juřík

Eva Kárníková

1998 - 2000

Milan Zátka

Eva Kárníková

2000 - 2002

Milan Zátka

Roman Kotlán

2002 - 2004

Roman Kotlán

Petr Skok

2004 - 2006

Roman Kotlán

Petr Skok

2006 - 2008

Roman Kotlán

Sirus Zafar

SBK si postupně získalo renomé jako odborné
pracoviště nejen v oblasti technologie platebních
karet ale také jejich legislativní základny. Významná
byla v tomto ohledu účast SBK na přípravě
paragrafovaného znění zákona o platebním styku
Českou národní bankou, zde šlo zejména o
minimalizaci zahrnutí požadavků Doporučení č.
97/489 EC do zákona a následně i při formulaci
Vzorových podmínek ČNB o vydávání a používání
elektronických platebních prostředků.
Po roce 2000 se stává rovněž stále aktuálnější
technologický přechod na čipovou technologii. Na
půdě SBK byly prezentovány rozdílné zkušenosti
tohoto přechodu v zahraničí a výsledkem
následujících jednání se stala dohoda o vazbě "čip a
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
Češi platí kartami Visa více než
kdykoli v minulosti

Visa Europe je členská organizace, tj. společnost
vlastněná a řízená 4 500 evropských členských bank.
Díky tomu dokáže rychle reagovat na konkrétní tržní
potřeby evropských bank a jejich zákazníků, a to jak
držitelů karet, tak obchodníků. Společnost Visa
Europe rovněž podporuje snahy Evropské komise o
vytvoření skutečně vnitřního trhu pro platby. Visa
Europe je jedním z majitelů společnosti Visa
International, jež zajišťuje globální interoperabilitu
produktů a stará se o značku Visa.

Nejnovější výsledky, které v
lednu zveřejnila společnost
Visa Europe, ukazují, že
používání karet Visa v České
republice v průběhu roku 2006 dynamicky rostlo.
Za dvanáct měsíců od září 2005 do září 2006 dosáhly
výdaje českých držitelů karet Visa 12,3 miliardy EUR,
což představuje oproti předchozímu roku nárůst o
17,3 procenta a toto číslo jasně dokazuje, že
zákazníci si ve stále větší míře uvědomují, jaké
bezpečí a pohodlí nabízejí platby platební kartou.
Navíc čeští spotřebitelé používají své karty daleko
chytřeji, což se odráží v silném růstu transakcí u
obchodníků.

V říjnu roku 2006 společnost Visa oznámila, že hodlá
provést restrukturalizaci své celosvětové organizace
s výjimkou Evropy, a to s cílem vytvořit novou,
veřejně obchodovatelnou korporaci Visa Inc. V rámci
této restrukturalizace zůstane Visa Europe členskou
a s o c i a c í
s
e x k l u z i v n í
a nevypověditelnou licencí v Evropě.
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů
světa a může se pochlubit bezkonkurenční sítí čítající
zhruba 24 milionů akceptačních míst, včetně zhruba
jednoho milionu bankomatů.

Platební karty se čím dál rychleji stávají preferovanou
metodou platby v obchodech nebo supermarketech –
objem financí uhrazených prostřednictvím karet Visa
u obchodníků vzrostl o plných 28,9 procenta a dosáhl
celkového objemu 2,3 miliardy EUR za 12 měsíců
k září 2006, přičemž počet transakcí u obchodníků se
zvýšil o 28,8 procenta na 61 milionů transakcí.

Více informací najdete na www.visaeurope.com.

Meziroční nárůst počtu vydaných
kreditních karet přesáhl v České
republice 56%

Area Manager Visa Europe pro Českou republiku
Jana Lvová k dosaženým výsledkům uvedla:
"Lidé používají platebních karet k hrazení větších
nákupů, ovšem stejně tak jimi platí předměty
každodenní potřeby v obchodech, na benzinových
stanicích a v restauracích. Češi se naučili platit lépe a
efektivněji: vědí, že nemusejí stát ve frontě před
bankomatem, když je mnohem snazší zaplatit kartou
Visa přímo. Na úspěch dosažený v roce 2006 chceme
navázat a nadále budeme úzce spolupracovat
s našimi členskými bankami, abychom mohli svým
klientům nabídnout ještě víc inovativních způsobů
platby."

Z

společnosti MasterCard, který byl
zaměřen především na
vnímání
a
používání
kreditních karet v České
republice vyplývá, že Češi
nakupují prostřednictvím
kreditních karet zejména
elektroniku
(51
%),
potraviny a zboží běžné
spotřeby (37 %) či nábytek
a vybavení domácností (23 %).

"Rostoucí zájem českých spotřebitelů o platby
platebními kartami za věci každodenní potřeby a
služby ilustruje rovněž počet používaných karet Visa.
Na sklonku září 2006 jsme registrovali 4,7 milionu
používaných karet Visa, což představuje
17,7procentní nárůst proti roku 2005. Podobně
celkový počet transakcí dosáhl ke konci září 2006
145 milionů, což oproti předchozímu roku
představuje nárůst o 17,3 procenta.

V České republice bylo vydáno ke konci třetího
čtvrtletí roku 2006 8,9 milionů platebních karet – 6,5
milionů debetních a 2,4 milionů kreditních karet.
Meziroční nárůst tak činil 3,4 % u debetních karet a
rekordních 56,4 % u karet kreditních. Vyplývá to
z údajů bank a splátkových společností.
"Očekáváme, že do konce roku 2009 bude v České
republice 5 milionů kreditních karet," řekl Ján Čarný,
generální ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku, Slovensko a Polsko.

Silný růst vykazuje i segment kreditních karet.
Aktuálně je v České republice vydáno 525 000
kreditních karet Visa, což oproti předchozímu roku
představuje významný nárůst o 46,7 procenta.

Dynamický růst trhu platebních karet se projevuje i
v počtech a objemech provedených transakcí.
V České republice bylo během prvních tří čtvrtletí
roku
2006
realizováno
87
milionů
transakcí u obchodníků a provozovatelů služeb (POS
transakcí), a to o celkovém objemu 98 miliard Kč.
Počet POS transakcí tak dosáhl meziročního nárůstu
12,2 %, jejich objem vzrostl o 15,4 %. Na jednu
platební kartu připadalo za tři čtvrtletí minulého roku
v průměru 9,4 POS transakcí a průměrná výše jedné
z nich činila 1125 Kč.

O společnosti Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno na 320 milionů
debetních, kreditních a komerčních karet Visa. Za
dvanáct měsíců k září 2006 bylo prostřednictvím
těchto karet nakoupeno zboží a vybrána hotovost
v celkovém objemu přes 1,2 bilionu euro. Každé
deváté euro spotřebitelských výdajů je dnes
uhrazeno prostřednictvím nějaké karty Visa.
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Většina Čechů však stále používá své platební karty
hlavně v bankomatech, čemuž odpovídají i údaje
bank. Počet ATM transakcí dosáhl za první tři čtvrtletí
minulého roku 104,4 milionů, což představuje
meziroční nárůst 4,7 %. Celkový objem ATM
transakcí činil téměř 359 miliard Kč s meziročním
nárůstem 10,7 %. Češi realizovali v tomto období
průměrně 11,3 ATM transakcí o průměrné hodnotě
3437 Kč.

Hlavní výhodu kreditních karet vidí jejich držitelé
v jistotě a svobodě, kterou jim tyto karty přinášejí.
Situaci kreditních karet v České republice a obecně
český trh úvěrových produktů sledoval i nedávný
průzkum společnosti MasterCard. Průzkum byl
zaměřen především na vnímání a využívání kreditních
karet jako jednoho z úvěrových produktů.
Z průzkumu vyplývá, že jako vhodný způsob
financování aktivně využívá kreditní karty vydané
bankovními subjekty 62 % jejich držitelů. Češi
využívají svou kreditní kartu především na nákupy
elektroniky (51 %), potravin a zboží běžné spotřeby
(37 %), nábytku a vybavení domácnosti (23 %)
a k nákupu oblečení (22 %).

Pomalu, ale jistě se však mění způsob používání
platebních karet.
"Podíl transakcí realizovaných prostřednictvím
bankomatů se postupně snižuje, a to ve prospěch
transakcí provedených u obchodníků. Je to dáno
nejen rozšiřováním akceptační sítě, ale také růstem
počtu kreditních karet mezi obyvateli," řekl Ján

Hlavní výhodu využívání kreditních karet spatřují
jejich držitelé (86 %) zejména v jistotě a svobodě,
kterou jim tyto karty přinášejí. Pokud u sebe mají
kreditní kartu, nemusí nosit hotovost a mohou s ní
platit prakticky kdekoli. Tuto výhodu uvedlo
spontánně celkem 56 % oslovených držitelů. Mezi
velmi často zmiňovanými pozitivy kreditních karet se
objevovala také možnost využití bezúročného období.

Čarný.

Dynamickému vývoji trhu platebních karet se bude
přizpůsobovat také nabídka tuzemských bank. Banky
budou přicházet s novými službami pro držitele
kreditních i debetních karet, jejichž příkladem může
být cashback či card customization. Díky
konkurenčnímu boji poroste také význam věrnostních
programů jednotlivých bank, které se budou zároveň
snažit přistupovat ke klientům mnohem aktivněji než
doposud. Mezi očekávanými novinkami v oblasti
platebních karet na rok 2007 je rovněž příchod
předplacených platebních karet na český trh.

Češi si kreditní kartu pořizují především za účelem
vytvoření finanční rezervy pro případ nouze (25 %
držitelů). 16 % dotázaných držitelů kreditních karet
uvedlo, že se pro ně rozhodujícím motivem
pro pořízení kreditní karty stala nabídka banky, ve
které mají vedený běžný účet.

"V rámci budoucího vývoje trhu kreditních karet
v České republice očekáváme zavádění nových
doplňkových služeb jako jsou různé bonusy nebo
slevy na poplatcích a úrokové sazbě," komentoval
vývoj trhu kreditních karet Ján Čarný. "Mezi priority
společnosti MasterCard patří právě podpora
používání a aktivace kreditních karet, včetně rozšíření
jejich funkčnosti," dodal.

Nejčastěji zmiňované motivy pro
pořízení kreditní karty
Průzkum zmapoval mimo jiného i to, jak čeští držitelé
kreditních karet splácí poskytnuté finanční
prostředky. Naprostá většina respondentů (63 %)
splácí čerpaný úvěr pravidelně, a to v měsíčních
splátkách. Zjištěné údaje potvrzují dobrou platební
morálku českých držitelů kreditních karet. Nejčastější
výše splátek se pohybuje v rozmezí 2001 – 5000 Kč
(34 %). Jedna čtvrtina držitelů kreditních karet (25
%) splácí splátky ve výši 1001 - 2000 Kč.

Velký prostor pro růst představují také co-brandové a
affinity kreditní karty. Tyto karty, vydávané
ve spojení bank a jednotlivých subjektů z komerční
(tzv. co-branded cards), či nekomerční sféry (tzv.
affinity cards), mají za cíl nabídnout spotřebitelům
dodatečné benefity a bonusy spojené s jejich
používáním.
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Dalším zjištěním průzkumu je nedostatečná znalost
kreditních karet mezi lidmi, kteří je doposud
nevlastní. 21 % oslovených nedržitelů kreditních
karet tento produkt vůbec nezná a celých 46 % není
dostatečně informováno o jeho výhodách.

řešení, zpracovává každoročně více než 14 miliard
plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské
služby zákazníkům z řad finančních institucí
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia
značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a
Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům
i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další
informace naleznete na
www.mastercardworldwide.com.

Z výstupů realizovaného průzkumu bude vycházet
také chystaná vzdělávací kampaň společnosti
MasterCard. Cílem kampaně je zvýšit mezi českými
občany povědomí o výhodách kreditních karet
a prohloubit tak informovanost o tomto produktu.
Cílem kampaně bude také rozšířit zájem o pořízení si
kreditní karty a o její použití k placení za zboží a
služby.

Tisková konference Finančního
arbitra ČR
V úterý, 6. února 2007 uspořádal Finanční arbitr ČR
JUDr. Ing O. Schlossberger tiskovou konferenci, na
které představil výsledky činnosti své kanceláře za
uplynulý rok. Relativně vysoký počet účastníků z řad
zainteresovaných pracovišť i medií vyslechl řadu
zajímavých údajů z nichž některé v přehledu
doplněném o data z minulých let uvádíme:

Kvantitativní průzkum byl na základě zadání
společnosti MasterCard proveden v listopadu
minulého roku společností Insight, s.r.o. Průzkumu
se účastnilo 847 mužů a žen v poměru 1:1 ve věku
od 25 do 55 let. Mezi respondenty byli představitelé
následujících tří skupin: uživatelé kreditních karet,
kteří používají kreditní karty k nákupům zboží a
služeb; uživatelé relevantních úvěrových produktů
ke kreditním kartám (jako jsou např. spotřebitelské
úvěry, nákupy na splátky, apod.); a lidé, kteří
neužívají ani kreditní karty ani jiné úvěrové produkty.

Rok: 2004
2005
2006
Počet oprávněných podání
130
160
77
Celkový počet podnětů
398
532
360
Rozhodnutí ve prospěch navrhovatele (%)
31
21
28
Rozhodnutí ve prospěch instituce (%)
69
79
62

O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný
za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide
v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém
Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi,
které jsou administrativně rozděleny do tří
zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný
evropský platební prostor (SEPA), vyspělé trhy a
rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním
hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení
dokáže MasterCard Europe naplňovat rozličné
potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé
Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich
vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.

Počet řešených případů týkajících se elektronických
platebních prostředků EPP (převážně platebních
karet) po čtvrtletích :

1.Q
2.Q
3.Q
4.Q

MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování
tím, že poskytuje životně důležité ekonomické
spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli
karet a obchodníky na celém světě. Jakožto
poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce
společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební

2004
6
27
12
11

2005
19
19
15
15

2006
9
8
11
9

Finanční arbitr (FA) dále okomentoval změny , které
přinesla novela zákona o finančním arbitrovi, účinná
od 1.4.2006, zejména. řešení tzv. "nepřevodů",
stavení promlčecích lhůt při podání návrhu, povinnost
uložit pokutu jako součást nálezu a prolomení
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asistenčními kartami.
CCS využívá flexibilní akceptační síť, která je otevřena
dalšímu rozšiřování počtu akceptačních míst nejen pro karty
CCS. Společnost je současně největším českým
nebankovním zpracovatelem karetních transakcí.

mlčenlivosti v souvislosti s informační povinností FA
vůči veřejnosti. Další novelou se FA stává členem
výboru pro finanční trh. V diskusi odpověděl FA řadu
dotazů z řad auditoria.Spolu s tiskovou konferencí FA
proběhla rovněž tisková konference Sdružení českých
spotřebitelů.

CCS trvale rozvíjí schopnost poskytovat karetní a síťová
řešení, která umožňují realizovat požadavky korporátních
zákazníků na klíč, a to včetně jejich implementace a
následné správy.

cardmag | mz

CCS Toll - nová karta pro mýtný
systém v České republice

Diners Club Day 2007
V závěru ledna 2007
uspořádala společnost
Diners Club Czech
setkání
se
svými
obchodními partnery. Setkání pod názvem
Diners Club Day 2007 se uskutečnilo v prostorách
design hotelu josef v Praze 1. Představitelé
společnosti Diners Club Czech , Thomas Lill, CEO
Diners Club Central & Eastern Europe a pan Miloslav
Bouček, marketingový a obchodní ředitel společnosti
Diners Club Czech seznámili více než 2 desítky
účastníků s výsledky společnosti za uplynulý rok
2006 a dále s obchodními a marketingovými plány
společnosti do roku 2007.

Od 1. ledna 2007 mají nákladní
vozidla o hmotnosti nad dvanáct
t u n
n a
d á l n i c í c h
a rychlostních komunikacích
v České republice povinnost platit mýtné. Jeho
úhrada je možná nejen prostřednictvím faktur
nebo inkasa z účtu, ale rovněž platebními a
fleet kartami. CCS Česká společnost pro
platební karty a.s. nabízí dopravcům pro tyto
účely specializovanou identifikační kartu
CCS Toll.
Kartu CCS Toll je možné využít pro identifikaci
nákupu předplaceného mýtného (pre-paid) na všech
distribučních a kontaktních místech mýtného systému
a pro registraci za účelem úhrady mýtného režimem
post-pay, kdy jsou platby za mýto strhávány držiteli
karty inkasem z účtu. Jednou měsíčně obdrží
zákazník od provozovatele mýta přehledné
vyúčtování včetně daňového dokladu. Bezpečnost
karty je zajištěna čtyřmístným PIN kódem a veškeré
informace o kartě jsou zaznamenávány v
magnetickém proužku na její zadní straně.

Prezentace a následná diskuse byly vedené velmi
neformálním způsobem a přispěly k přijemné
atmosféře setkání. Těm, kteří se na akci nedostali
přinášíme fotoreportáž a hlavní
"business"
momenty. Na závěr akce byli přítomní představiteli
společnosti pozvaní na občerstvení plné barev
zajímavých tvarů a chutí, ostatně v design hotelu
josef jsme nemohli očekávat ani nic jiného ☺

"Karta CCS Toll je dle přání zákazníka vystavena buď
na jméno společnosti, na SPZ vozidla nebo jako
univerzální, a to na dobu tří let s automatickou
obnovou. Karta je přenosná a pro celou firmu tak
stačí pouze jedna. Na žádost klienta jich ale může
být vystaveno i více na jednu firmu (například pro
každé vozidlo), a to zejména pro režim pre-pay,
který funguje na principu předplacení kreditem
prostřednictvím hotovosti nebo příslušné bankovní a
tankovací karty," popisuje výhody karty CCS Toll
Hana Ševčíková, ředitelka úseku služeb zákazníkům
CCS České společnosti pro platební karty a.s.
CCS nabízí firmám rovněž možnost registrace do
mýtného systému - podrobnější informace získají
zájemci na internetových stránkách www.ccs.cz
nebo na nonstop Kontaktním centru CCS, tel.: 266
108 108.
Informace o společnosti:
Skupina CCS je tvořena mateřskou CCS Českou společností
pro platební karty a.s. a dceřinou CCS Slovenskou
spoločností pre platobné karty s.r.o. vlastněnou společně
s UNION TANK Eckstein GmbH Co.
CCS Česká společnost pro platební karty a.s. spravuje více
než tři sta tisíc specializovaných karet určených pro nákupy
produktů a služeb souvisejících především s motorismem.
CCS tak hraje významnou roli na trhu bezhotovostních
nákupů v České republice. Vedle provozování firemních
autokaret se CCS zaměřuje na rozvíjení technologicky
pokročilých služeb pro řízení logistiky a nákladů firemního
autoparku, jako je například systém pro efektivní správu
pohybu vozidel iMonitor. Soukromým osobám je určena
nabídka privátních produktů reprezentovaná věrnostními a
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Elektronická dárková karta GPE

Dárkové karty jsou ve světě velmi rozšířené a
oblíbené, a proto lze předpokládat, že i v ČR v
budoucnu nahradí papírové dárkové poukázky.
Tato nová produktová řada nese v portfoliu Global
Payments Europe označení GP gift.

Společnost Global Payments Europe ve spolupráci
s řetězcem hypermarketů Globus představila na
přelomu roku 2006 v pilotním projektu elektronickou
dárkovou kartu.

Expanze služby dobíjení GP mobile
Společnost
Global
Payments
Europe
(GPE)
úspěšně
pokračuje v penetraci
služby
dobíjení
GP
mobile
do
maloobchodních
řetězců. Při dobíjení
kreditu předplacených
mobilních telefonů na
platebních terminálech
se používají dobíjecí
kartičky ve třech nominálních hodnotách od každého
ze tří mobilních operátorů.
Poprvé byla služba GP mobile slavnostně
představena 23. listopadu 2006 na 550 pokladnách
v 11 hypermarketech Globus. Druhou společností,
která začala poskytovat svým zákazníkům možnost
dobíjení dne 18. prosince 2006, je síť drogerií a
parfumerií Rossmann. Ta provozuje 105 prodejen,
pokrývajících celé území České republiky. Třetím
řetězcem, kde je nyní služba dobíjení GP mobile
dostupná, je od 12.února 2007 Electro World. Ten se
specializuje na prodej elektrických spotřebičů, v ČR
má Electro World síť 11 velkoprodejen. Celkově je
tedy možno dobíjet prostřednictvím služby GP
mobile již na téměř 130 prodejních místech.

Karta může být vydána buď na fixní hodnotu nebo je
možné vložit libovolnou finanční částku. Délku doby
platnosti
karty
si
zvolí
obchodník.

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ
MasterCard potvrzuje své vůdčí
postavení na evropském platebním
trhu dvouciferným růstem za rok
2006

která tyto karty přijímají, je 7,7 milionů. Počet karet
značek Maestro a Cirrus vzrostl v Evropě na 287
milionů, což představuje oproti roku 2005 nárůst o
5,7 %; akceptačních míst je v Evropě 6,9 milionů.
Javier Perez, president společnosti MasterCard
Europe, řekl: "V roce 2006 jsme zaznamenali
zvýšenou aktivitu a především zvýšené objemy
plateb evropských zákazníků. Počet karet MasterCard
mezi evropskými držiteli rovněž dynamicky narůstá.
Každý den jsou naše karty přijímány na více místech
a stále více našich karet tak nahrazuje hotovostní
transakce. V evropském platebním prostoru jsme si
udělali dobré jméno tím, že jsme našim zákazníkům
poskytli opravdu inovační platební řešení a posílili
jsme naše vedoucí postavení v takových oblastech,
jakými jsou například předplacené karty či
bezkontaktní platby.”

MasterCard Europe oznámil
dvouciferný obchodní růst v roce
2006. Rok 2006 byl pro společnost
MasterCard rokem, ve kterém
zaznamenala velký pokrok
ve vytváření Jednotné evropské
platební zóny (SEPA), zavedla jako první v Evropě
plně vyzrálý kreditní program bezkontaktních plateb
a zvýšila objem plateb držitelů karet při rostoucím
počtu karet MasterCard.
V roce 2006 vykázala společnost MasterCard v
Evropě hrubou dolarovou hodnotu transakcí
realizovaných kartami MasterCard 520 miliard dolarů,
což představuje meziroční zvýšení o 13,9 %. Objem
plateb u obchodníků v Evropě také vzrostl, a to
o 14,1 % na 384 miliard dolarů.

Javier Perez pokračoval: "Společně s Evropskou unií
se snažíme poskytnout evropským zákazníkům a
obchodníkům
opravdu
bezhraniční
a
konkurenceschopnou platební zónu. Z tohoto důvodu
jsme položili pevné základy pro vytvoření Jednotné
evropské platební zóny (SEPA). Naším hlavním cílem
v roce 2007 bude spolupracovat s našimi zákazníky
na zajištění kompatibility v rámci SEPA před 1.
lednem 2008.”

Za rok 2006 vydaly v Evropě partnerské banky
společnosti MasterCard 152 milionů karet
MasterCard, což představuje nárůst o 17,4 %. Míst,
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Vůdčí postavení v oblasti
evropských bezkontaktních plateb

MasterCard zavádí v Evropě první
platební kartu pro výplatu
sociálních dávek založenou na čipu
EMV

Společnost MasterCard vyvinula v roce 2006 svou
platformu bezkontaktních plateb MasterCard®
PayPass™. První evropský kreditní program
MasterCard® PayPass™ byl spuštěn v polovině roku
2006 v Turecku, a to ve spolupráci s obchodníky jako
je například Burger King či Starbucks.

Nová karta MasterCard představuje
program, který přinese úspory nákladů a
sníží požadavky na administrativu

Neustálé inovace, které splňují
nové potřeby zákazníka

Společnost MasterCard Europe představila první
platební kartu pro výplatu sociálních dávek založenou
na čipu EMV v Evropě, a to společně s ruskou vládou
a ruskou bankou Ural Sib.

Společnost MasterCard pokračovala ve vývoji
inovačních platebních nástrojů, které mají nahradit
hotovost v evropské ekonomice, včetně zavedení
několika nových předplacených programů. V
součinnosti s ruskou vládou a bankou Ural Sib
zavedla společnost MasterCard první čipovou kartu
na výplatu sociálních dávek založenou na standardu
EMV v Evropě. Tato karta umožňuje příjemcům
sociální podpory účinněji a pohodlněji čerpat sociální
dávky, bezplatně používat městskou dopravu a
uplatňovat slevy na léky a platby za elektřinu.

Podle pilotního projektu bude vytvořena co-brandová
platební karta pro příjemce sociální podpory v Rusku,
včetně studentů, penzistů, příslušníků ozbrojených sil
a státních zaměstnanců. Prostřednictvím této karty
budou moci jednoduše a efektivněji čerpat sociální
výhody, jakými jsou například bezplatná městská
doprava a levnější léky. Kartu mohou využívat
například také k platbám za elektřinu.
Poprvé v Evropě bude čip EMV v platební kartě
bezpečně uchovávat osobní údaje o příjemcích
sociální podpory, kterým umožní získat okamžité
sociální výhody prostým použitím karty namísto
různých forem dokumentování. Očekává se také, že
program této karty sníží pomocnou administrativu,
sníží tedy náklady a ušetří čas.

"Společnost MasterCard Europe významně přispěla k
celkovým výsledkům MasterCard Worldwide za rok
2006. S naším dědictvím a s našimi znalostmi
evropského trhu nadále poskytujeme řešení na míru,
která slouží našim zákazníkům, ať již obchodují v
Evropě či kdekoliv jinde na světě,” dodal Javier
Perez.

Andrej Korolev, generální ředitel moskevské
kanceláře MasterCard Europe, řekl: "Nová platební

O společnosti MasterCard Europe

karta usnadní přístup k sociální podpoře. Její
rozdělování i celý proces se tak stane pohodlnější a
bezpečnější, ať už půjde o věcné dávky, dávky
určené na speciální účel nebo peněžní dávky.
Společnost MasterCard je otevřená k rozšíření tohoto
řešení po celé Evropě, aby se tak v celé oblasti
usnadnilo čerpání sociální podpory."

Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný
za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide
v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém
Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi,
které jsou administrativně rozděleny do tří
zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný
evropský platební prostor (SEPA), vyspělé trhy a
rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním
hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení
dokáže MasterCard Europe naplňovat rozličné
potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé
Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich
vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.

"Karta MasterCard pro výplatu sociálních dávek

využívá současnou čipovou technologii, což
znamená, že na kartě může být uloženo hned několik
druhů sociální podpory, které mohou být příjemci
podpory ihned zaktivovány. Ruský systém sociální
podpory je v současné době spojen se složitým
a nákladným zpracováváním, takže čipová karta
s více možnostmi použití je přirozeným řešením,"

MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování
tím, že poskytuje životně důležité ekonomické
spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli
karet a obchodníky na celém světě. Jakožto
poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce
společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební
řešení, zpracovává každoročně více než 14 miliard
plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské
služby zákazníkům z řad finančních institucí
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia
značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a
Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům
i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další
informace naleznete na
www.mastercardworldwide.com.

dodal Fikret Ates, vicepresident MasterCard
Worldwide pro řízení čipových produktů.

Novou kartu budou vydávat banky. Díky osobním
údajům, které budou na kartě uloženy, ji budou moci
držitelé využít při nárocích na sociální podporu.
Andrej Donskich, první vicepresident banky Ural Sib,
řekl:
"Technologie OneSmart, která byla v případě této
karty použita, má potenciál k tomu, aby vládám a
spotřebitelům v Rusku přinesla značné výhody.
Program nové karty podporuje přechod od systému
sociální podpory založeném na papírování k úsporné
elektronické infrastruktuře s menšími požadavky na
administrativu. V Rusku se již používá v oblastech
jako doprava, zdravotní péče, platby domácností za
energie a telekomunikace. Čipová technologie však
umožňuje, aby bylo v budoucnu přidáno mnohem
více prvků."

cardmag | rk | MCE
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MasterCard Worldwide

deklarovala svůj zájem zůstat členskou organizací
vlastněnou evropskými bankami a jako taková
podporovat vizi Evropské komise o vytvoření
skutečně vnitřního trhu pro platby pod názvem SEPA.
V prosinci 2006 byla v Německu představena nová
čipová debetní karta V PAY, jejíž použití vždy
vyžaduje zadání PIN, jedná se o vůbec první kartu
kompatibilní s požadavky SEPA. Tato karta se stane
klíčovým produktem na těch evropských trzích, kde
dosud vládly domácí debetní schémata, a kde je nyní
vyžadováno řešení kompatibilní se SEPA. Další
smlouvy na vydávání V PAY budou v nejbližší době
oznámeny v Rakousku, Itálii, Nizozemsku a
Švýcarsku s tím, jak i banky budou plnit požadavky
standardu SEPA, s níž by měly dosáhnout
kompatibility do 1. ledna 2008.

MasterCard Worldwide přispívá k rozvoji globálního
obchodování tím, že poskytuje životně důležité
ekonomické spojení mezi finančními institucemi,
podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě.
Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce
společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební
řešení, zpracovává každoročně více než 14 miliard
plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské
služby zákazníkům z řad finančních institucí
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia
značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a
Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům
i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další
informace naleznete na
www.mastercardworldwide.com.

Během roku 2006 byla rovněž realizována investice
do vytvoření jedinečné evropské zpracovatelské
platformy jménem Visa Authorisation. Od června
2006 přecházejí členské banky Visa Europe na tuto
špičkovou technologii, jež úspěšně zvládla i nápor ve
vánočním období, kdy například v pátek 21. prosince
dokázala zpracovat 31 500 transakcí za minutu.
Tento evropský systém zpracování transakcí, plně
vlastněný a kontrolovaný společností Visa Europe, se
ukázal
ja k o
vy s oce
efek tivn í
a
jako
konkurenceschopné zpracovatelské řešení, jež
evropským bankám umožňuje vysokou míru
individualizace.

Společnost Visa Europe
zaznamenala výrazný nárůst
používání platebních karet
v Evropě
Největší evropská platební
společnost Visa Europe zveřejnila
v lednu 2007 výsledky, které ukazují
významný nárůst používání karet a jasně dokládají,
že evropští spotřebitelé skutečně dávají přednost
produktům společnosti Visa před hotovostí nebo
šeky. Každé deváté euro zaplacené evropskými
spotřebiteli, je uhrazené prostřednictvím nějakého
platebního produktu Visa. Společnost Visa Europe
rovněž zveřejnila, že od počátku 2007 je její provoz
kompatibilní s požadavky SEPA (Single Euro
Payments Area neboli jednotný evropský platební
prostor), a to plný rok v předstihu oproti termínu,
který byl stanoven na 1. ledna 2008.

O společnosti Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno na 320 milionů
debetních, kreditních a komerčních karet Visa. Za
dvanáct měsíců k září 2006 bylo prostřednictvím
těchto karet nakoupeno zboží a vybrána hotovost
v celkovém objemu přes 1,2 bilionu euro. Každé
deváté euro spotřebitelských výdajů je dnes
uhrazeno prostřednictvím nějaké karty Visa.

Během roku končícího 30. zářím 2006 společnost
Visa Europe, jež je členskou organizací vlastněnou a
řízenou 4500 evropskými bankami, vykázala
8,8procentní nárůst počtu karet a v současné době
v Evropě eviduje 320 milionů karet, jejichž
prostřednictvím bylo uhrazeno 10,9 procenta
spotřebitelských výdajů.

Visa Europe je členská organizace, tj. společnost
vlastněná a řízená 4 500 evropských členských bank.
Díky tomu dokáže rychle reagovat na konkrétní tržní
potřeby evropských bank a jejich zákazníků, a to jak
držitelů karet, tak obchodníků. Společnost Visa
Europe rovněž podporuje snahy Evropské komise o
vytvoření skutečně vnitřního trhu pro platby. Visa
Europe je jedním z majitelů společnosti Visa
International, jež zajišťuje globální interoperabilitu
produktů a stará se o značku Visa.

Prezident a generální ředitel společnosti Visa Europe
Peter Ayliffe prohlásil: "Loňský rok byl v Evropě
příznivý pro elektronické platby i pro naši společnost.
Pokračovali jsme v úsilí nahrazovat hotovost a šeky,
takže dnes je každé deváté euro v Evropě placeno
prostřednictvím nějaké karty Visa. Celkový objem
financí zaplacených kartami Visa stoupl o 12,6
procenta, přičemž silný nárůst jsme zaznamenali
hlavně v segmentu debetních karet, který rostl
tempem 16,7 procenta."

V říjnu roku 2006 společnost Visa oznámila, že hodlá
provést restrukturalizaci své celosvětové organizace
s výjimkou Evropy, a to s cílem vytvořit novou,
veřejně obchodovatelnou korporaci Visa Inc. V rámci
této restrukturalizace zůstane Visa Europe členskou
asociací s exkluzivní a nevypověditelnou licencí
v Evropě.

K 1. lednu 2007 se společnost Visa Europe stala
prvním platebním systémem, který je kompatibilní se
standardem SEPA. Díky tomu můžeme svým
členským bankám pomáhat v implementaci systému
a zajištění kompatibility," dodal Peter Ayliffe.

Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů
světa a může se pochlubit bezkonkurenční sítí čítající
zhruba 24 milionů akceptačních míst, včetně zhruba
jednoho milionu bankomatů.

V

Více informací najdete na www.visaeurope.com.
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nazvanou "Jak Eurosystém vnímá karty SEPA", jež
byla zveřejněna dnes dopoledne.

Společnosti VISA a BARCLAYCARD
představily první bezkontaktní
kartu umožňující drobné platby za
jízdné v londýnské dopravě

Evropská centrální banka ve své zprávě mimo jiné
konstatuje: "Eurosystém očekává, že v následujících
letech se objeví přinejmenším jeden projekt
celoevropské karty." Zpráva dodává, že takový projekt
by zvýšil rozmanitost a konkurenci na trhu."

Visa Europe byla společně s
Barclaycard a Transport for London
vybrána jako dodavatel technologie
pro první cestovní a platební bezkontaktní kartu
uvedenou na britský trh.

Rovněž upozorňuje, že "řešení vycházející ze zájmů
akcionářů" by mohlo vést k "přílišnému cenovému
nárůstu" a dospívá k závěru, že "existence
přinejmenším jednoho projektu vlastněného
evropskou bankou by snížilo riziko cenového nárůstu."

Nová karta nazvaná Visa Barclaycard umožní
bezpečné, rychlé a pohodlné platby za drobnější
částky do 10 liber (přibližně 400 Kč), tedy zejména
platby za kávu, občerstvení nebo denní tisk. Karta
bude současně fungovat jako lístek pro cestování
londýnským metrem a autobusy.

Peter Ayliffe, prezident a CEO společnosti Visa Europe,
prohlásil: "I když zprávu musíme ještě detailně
prostudovat, shodujeme se s Evropskou centrální
bankou v tom, že dohled nad bankovními systémy
musí být pro bezprostřední budoucnost jednou
z hlavních priorit. Visa Europe velice silně podporuje
vytvoření SEPA a vybudování opravdu vnitřního trhu
pro platby: SEPA posílí konkurenci na trhu a z ní
potom budou profitovat zákazníci. Zároveň si
uvědomujeme potřebu a zájem evropských bank
kontrolovat tento zásadní aspekt jejich podnikání."

Platba kartou probíhá tak, že uživatel jednoduše
přidrží kartu nad čtečkou, aniž by ji musel vkládat do
terminálu, jak je to nutné u běžných karet. Nový typ
karty tak nabídne mnohem větší pohodlí, umožní
rychlejší transakce a sníží celkový počet karet, které
spotřebitel nosí v peněžence.
Integrovaná bezkontaktní platební a cestovní karta
bude spotřebitelům k dispozici od léta 2007.

"Již minulý měsíc jsme deklarovali svůj závazek
pokračovat jako nezávislá evropská členská instituce
řízená z Evropy evropskými bankami a usilující o
prospěch evropských zákazníků. Nyní můžeme
prohlásit, že díky své jedinečné struktuře se Visa
Europe stala jedinou skutečně celoevropskou
organizací nabízející platební systémy," dodal Peter
Ayliffe.

Viceprezident společnosti Visa UK Marc O‘Brien
zavedení nového typu karty komentoval slovy: "Jsme
rádi, že Visa mohla spojit síly se společností
Barclaycard a nabídnout první komerční bezkontaktní
platební a cestovní kartu na britském trhu. Nová karta
umožní spotřebitelům provádět bezpečně transakce ve
zlomku sekundy. Nová karta je další z řady úspěšných
technologií, které jsme v posledních letech vyvinuli ve
spolupráci s Barclaycard.”

"Jsme rádi, že zpráva upozorňuje na nutnost
konzistentního přístupu v komunikaci mezi evropskými
a národními regulátory. Toto je klíčová podmínka pro
zajištění dalšího rozvoje moderních a inovativních
platebních systémů v Evropě."

Jana Lvová, Area Manager Visa Europe pro Českou
republiku dodala: "Jde o vůbec první multifunkční
bezkontaktní kartu uvedenou na evropský trh. Při
jejím vývoji byly plně využity naše investice do čipové
technologie. Věříme, že nový typ karty nám pomůže
naplnit naši dlouhodobou strategii, tj. podporovat
používání platebních karet mezi spotřebiteli i pro
drobné platby za zboží a služby.”

Aby se SEPA stala co nejdříve skutečností, vyvinula
Visa Europe produkt V PAY, debetní kartu vyvinutou
speciálně pro Evropu. V PAY umožní bankám, které
dosud vydávají pouze domácí debetní karty, pohodlně
přejít na produkty kompatibilní se SEPA, které lze
používat po celé Evropě.

Účast společnosti Visa na celém projektu přinesla
značné výhody také pro provozovatele londýnské
dopravy. Značka Visa je totiž u obchodníků
univerzálně přijímaná, díky čemuž budou mít držitelé
nové karty opravdu velký výběr obchodů, v nichž
mohou novou bezkontaktní a dopravní kartou platit.

Řešení V-PAY vychází z technologie chipu a PIN.
Nabízí tudíž vysokou míru zabezpečení a je
nejvyspělejším produktem uvedeným na evropský trh.
Vzhledem k tomu, že nad vývojem produktu dohlížely
regulační orgány EU, lze říci, že svou charakteristikou
a zaměřením dokonale reaguje na potřeby evropských
zákazníků.

Společnosti Visa jako sponzorovi olympijských her
velmi záleží na tom, aby Olympijské hry 2012
v Londýně byly nejlepšími hrami v dějinách.
Technologické inovace, jakými jsou právě
bezkontaktní platební karty, jsou přesně tím typem
iniciativy potřebné k podpoření drobných, ale velmi
četných transakcí, z nichž během konání olympiády
může ekonomika britské metropole profitovat.

Navíc Visa Europe implementovala nový systém
zpracování transakcí, který poskytuje evropským
bankám nejnovější technologie a umožňuje jim
fungovat a soutěžit na otevřenějším a
konkurenčnějším evropském trhu.
K 1. lednu 2007, tedy plný rok před konečným
termínem SEPA, budou všechny produktové platformy
Visa Europe, všechny provozní regulace, zpracující
systémy i cenové tarify plně kompatibilní se SEPA. Od
1. ledna 2007 bude moci každá banka sdružená ve
společnosti Visa Europe (celkem jde o banky ze 34
zemí) vydávat produkty Visa, které budou plně
kompatibilní se SEPA.

Dohled nad platebními systémy je
klíčovou prioritou Visa Europe
Visa Europe vítá nejnovější zprávu Evropské
centrální banky o rozvoji SEPA
Visa Europe vítá zprávu Evropské centrální banky
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Zpracování karet v Itálii se spojuje
pod jednu střechu

firma poskytovala služby přidané hodnoty finančním
institucím a právě tyto služby přešly pod SSB. Mezi
další klienty SIA patří Euro Banking Association,
Švédská národní banka a Norská národní banka.

Vzhledem k působení stále expandující banky Uni
Credito i v České republice, je zajímavé sledovat
vývoj v mateřské zemi této mohutné evropské
banky, který může mít dopad i v oblasti zpracování
karet.

Popsaný vývoj postupného sdružování zpracování
kartových transakcí a vedení kartových účtů pod
křídla velkých společností v uplynulých 15 letech se
může v probíhajícím globalizačním období ještě více
urychlit.

Dosavadní procesoři Società per i Servizi Bancari
(SSB) a Società Interbancaria per I’Automazione
(SIA) se spojí na základě převodu akcií; akcionáři SIA
získají za každé dvě akcie pět akcií SSB. Nová
společnost očekává roční obrat 500 mil. USD.
Největšími akcionáři budou banky Intesa Group
(16.6% zákl. jmění), San Paolo Group (12.4%) a
Unicredito Group (10.9%) s dalšími 110 italskými
bankami. (více o zmíněných bankách naleznete v
cardmag No 1|2006) Nový procesor bude generovat
obrat z plateb kartami (40 %), z dalších plateb (30
%) a z odvětví kapitálového trhu (30 %). Hlavním
důvodem spojení je zamezit vstupu zahraničních
procesorů na italský trh: zejména společností Atos,
First Data Corp. a dalších neitalských kartových
procesorů. Sloučení je dalším v pokračující řadě
spojování operací a společností v Evropě do velkých
silných celků.

Největší banka v Itálii
Spojování se týká také italských bank. Výše zmíněné
bance UniCredit vzniká protiváha. Akcionáři italských
finančních ústavů Banca Intesa a San Paolo IMI
schválili návrh na jejich sloučení a umožnili tak vznik
největší italské banky. Transakce proběhla za 29,6
mld. EUR a přispívá k procesu konsolidace
roztříštěného italského bankovního sektoru. Kontrakt
je v evropském bankovnictví největší od loňského
roku, kdy italská UniCredit (tržní kapitalizace 29 mld.
EUR, 2003) koupila za 15,4 mld. EUR německou
HVB.
cardmag | ft

SSB získala maďarskou
společnost GBC

Společnost SSB byla založena v
r. 1992 pro řízení italské sítě
bankomatů. V 2000 začala
zpracovávat kreditní kartové
účty po převzetí majetku aktiv Carta Si, společnosti
poskytující italským bankám služby pro vydávání a
přijímání karet, včetně zákaznického servisu. V roce
2003 bylo odvětví zpracování kreditních účtů v SSB
sloučeno s obdobnými aktivitami společností Banksys
v Belgii a Interpay v Nizozemí. Vytvořili společnost
Sinsys, z 51 % vlastněné SSB. Pak došlo k
překvapivému převodu 24,5 % Sinsysu, vlastněného
66 belgickými institucemi, na společnost Atos
Worldwide (viz též cardmag No.3|2006) v rámci
převzetí Banksys. Následně čtyři největší belgické
banky uzavřely na pět let partnerství se společností
Atos, která tak odebrala Sinsysu trh zpracování 3,5
mil. karet a transakce od 85 000 obchodníků. To pro
Sinsys představuje snížení objemu zpracování o asi
20 % kartových účtů a 12 % transakcí od
obchodníků. Sinsys usiloval o vzrůst objemu na 35
mil. kartových účtů, aby úsporami plynoucími z
velkého objemu zpracování udržel náklady svého
datového centra v Miláně na úrovni konkurenční
výhody proti konsolidujícímu se trhu zpracování
transakcí v Evropě. SSB soupeřil o koupi EPSS (v
Německu) a Banksys (Belgie), ale prohrál proti
společnostem First Data and Atos. Nicméně v SSB
jsou přesvědčeni, že růst jim umožní zpracování
kartových transakcí v Německu, Polsku a na
Ukrajině. Po spojení SSB a SIA zůstane Sinsys
nezávislou společností.

Operace naznačuje další expanzi SSB na trhy střední
a východní Evropy
Společnost SSB, evropský lídr ve zpracování karet a
platebních systémech, oznámila akvizici maďarské
firmy GIRO Bankcard (GBC, Bankkártya Zrt.).
GBC se sídlem v Budapešti a zákazníky v Maďarsku,
na Slovensku a v Srbsku a Černé Hoře poskytuje
finančním institucím vystavujícím či nabývajícím
platební karty služby včetně správy bankomatů a
terminálů POS, přepojování transakcí a monitorování
podvodů spolu s dalšími službami založenými na
platebním systému. Majoritním vlastníkem GBC je
v současnosti K&H Bank (74,6%), přičemž 25,4%
drží HVB Bank.
Maďarská firma docílila za uplynulé tři roky navýšení
obratu o 63 %, a to při zvyšujícím se počtu
spravovaných terminálů a transakcí a plném využití
příležitostí, které nabízí prudký rozvoj v zemi.
Maďarsko má v oblasti platebních karet v porovnání
s ostatními státy Evropské unie významný nevyužitý
potenciál, když průměrný počet karet na obyvatele
dosahuje hodnoty 0,65 s převažujícím podílem
debetních karet nad kartami kreditními, přičemž
v zemích oblasti EU25 je průměrný počet karet na
obyvatele 1,18.
"Maďarská ekonomika prožívá fázi masivní expanze a
rostoucí integrace s dalšími státy Evropské unie.
Finanční systém je postaven na pevných základech a
v čím dál větší míře se zapojuje do celoevropského
finančního systému. Díky geografické poloze se jedná
o pro nás důležitý trh, v jehož rámci se v důsledku
přítomnosti mnoha našich klientských bank snažíme
dosáhnout klíčové role odpovídající našemu
známému potenciálu v Evropě," prohlásil Gian
Bruno Mazzi, generální ředitel SSB. "Díky této
operaci jsme zkonsolidovali naši pozici v Evropě,
odpovídající strategii expanze SSB Group. GBC se

Společnost SIA byla založena v roce
1977 a je hlavním dodavatelem
informačních technologií pro italský
finanční trh, včetně Italské burzy a
Národní mezibankovní síti a velkým
bankám. V 1991 se rozdělila na dvě
společnosti,
jedna
zajišťovala
technologickou
infrastrukturu pro bankovní a finanční sektor, druhá
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stává operačním střediskem pro oblasti střední a
východní Evropy, kde jsou požadovány služby
zpracování
platebních
karet
na
jednotných
evropských platformách a rozvoj sousedících trhů
také s ohledem na komplexnější služby platebních
systémů."

Vysoké příjmy z poplatků snadno a
rychle?
Na první pohled to vypadá jako vtip, ale je to návod
ze života. Váš klient přečerpal úvěr platební kartou a
nesplácí ? Zaúčtujte mu poplatek za přečerpání a
nabídněte mu další kreditní kartu. Klient částečně
vyrovná úroky a poplatky z první karty a přečerpá tu
další, čímž mu opět narostou poplatky. To můžete
několikrát opakovat, čímž významně naroste Váš
výnos z poplatků a počet vydaných kreditních karet.
Že je to nesmysl ? V zemi neomezených možností je
to možné. Společnost Cap One z Virginie systém
vydávání několika karet dlužníkům s nízkým
úvěrovým limitem úspěšně provozuje. Nabídka
několika karet s nízkými limity místo jedné s vyšším
znamená vyšší pravděpodobnost přečerpání za které
si společnost účtuje poplatek. U několika karet je
také vyšší pravděpodobnost opožděného splácení což
generuje další poplatky. Cap One tak dostala už řadu
klientů do svízelné finanční situace. Je popsán případ
manželů, kteří mají od společnosti šest karet Visa a
MasterCard s přečerpanými úvěrovými limity 200 až
700 USD a opožděným splácením (i s využitím úvěru
z další karty), měsíčně je jim účtováno 70 USD za
prodlení a přečerpání, nicméně jim pošta přináší
nabídky dalších úvěrových karet stejné společnosti.
Jiný zákazník uvádí, že se svou ženou jsou trvale v
prodlení se splácením úvěrů ze šesti karet Cap One a
jen na poplatcích je jim účtováno 348 USD měsíčně.
Na úvěrové poradce se s obdobnými problémy
obrátila celá řada dalších klientů firmy.

"Jako
jeden
s významných
maďarských
poskytovatelů finančních služeb se K&H Group chce
soustředit na své ‚základní podnikání‘, tedy na
zajištění retailového bankovnictví, umožňujícího
našim zákazníkům přijímat správná rozhodnutí při
výběru nejlepší z možností. K&H se chce ve zvýšené
míře soustředit na toto základní podnikání pro dobro
našich klientů, zaměstnanců a akcionářů, a proto se
rozhodla prodat svůj podíl v GBC ve výši 74,8 %
společnosti SSB, vedoucí italské společnosti na
zpracování plateb s dlouhodobě vynikajícími výsledky
na tomto poli. Během posledních pěti let navázaly
K&H Bank a GBC vynikající partnerství a my
doufáme, že tomu tak zůstane i nadále. Naši
zákazníci si mohou být jistí, že se jim dostane stejně
vysoké úrovně služeb jako v minulosti," zdůrazňuje
Marko Voljc, generální ředitel K&H Group.
Tato transakce rovněž vyžaduje formální schválení
maďarským úřadem pro dohled nad finančním
trhem. K tomu by mělo ze zákona dojít do 90 dnů.
"Abychom tento proces urychlili," dodává pan Voljc,
"zahájili
jsme
již
před
několika
měsíci
předschvalovací proceduru."
Maďarská pobočka KBC Securities fungovala během
transakce jménem prodávajících akcionářů K&H a
HVB jako strategický a finanční poradce.

Společnost Cap One sice tvrdí, že není jejím
záměrem nabízet další kartu zákazníkům, kteří v
současnosti nesplácejí úvěr nebo přečerpali limit, je
však jejím cílem nabízet produkty, které vyhovují
potřebám zákazníků a odrážejí jejich platební
schopnost.

"Jsme jednou z těch vlivných bank, která dosahuje
výrazně nadprůměrné spokojenosti klientů. Současně
s tím jsme hledali a nalezli vysoce kvalitního
partnera, který do našich operací s kartami přináší
dlouhodobé zkušenosti a nejlepší mezinárodní praxi.
Itálie je v současnosti tou částí světa, kde dynamika
a hluboké znalosti finančnictví přinášejí nové
synergie
při
soustředění
se
na
klienta.
Nepochybujeme o tom, že GBC za pomoci SSB udrží
vysokou kvalitu služeb a naši klienti budou ze spojení
těžit," doplňuje Dr. Mihaly Patai, generální
ředitel HVB Bank, člena lídra oblastního trhu
UniCredit Group.

Cap(ital) One Financial sídlí ve městě McLean,
West Virginia, a je pátou největší firmou v USA,
vydávající kreditní karty. Její pohledávky z kreditních
karet v USA činily v r. 2006 49 mld USD a orientuje
se významně na méně bonitní zákazníky. Podle
několika poradenských agentur dlouhodobě vyniká
právě počtem karet, které je ochotná nabízet méně
bonitním dlužníkům. Přesto míra jejích nesplacených
úvěrů činí 3,6%, což je průměrná hodnota mezi
předními americkými úvěrovými společnostmi.

SSB - Società per i Servizi Bancari S.p.A.

S více než 45 miliony platebních karet a přes 7
miliardami transakcí v roce 2006 je SSB jedním
z vedoucích evropských zpracovatelů pro správu
všech hlavních domácích i mezinárodních debetních a
kreditních karet a nejdůležitějším Aplikačním
střediskem pro správu mezibankovních převodů.
SSB byla založena v roce 1992, je vlastněna italskými
bankami a postupem času rozšířila aktivity a
významně posílila svou roli v sektoru platebních
systémů, přičemž se zároveň díky síle svých
platforem a technologickým zkušenostem stala
referenčním partnerem na domácím i evropských
trzích. Mezi zákazníky SSB v Itálii i v zahraničí patří
významné banky, pojišťovací společnosti, orgány
veřejné správy, maloobchodní distribuční organizace
a velké společnosti.
Podrobnější informace naleznete na: www.ssb.it
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Praktiky této společnosti zatím nevyvolaly
významnější pozornost regulátorů, mluvčí Fed se
vyjádřil že regulátor nemá námitky vůči nabídce
několika karet jednomu zákazníkovi, směrnice Fed
však požadují analýzu úvěrového rizika před
nabídkou další karty.
Věřme, že podobných praktik bude český bankovní
trh ušetřen zejména výchovou spotřebitelů
k uvážlivému užívání úvěru.
cardmag | business week | mz
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AKTUALITY ZE SEPA
EUROSYSTEM hodnotí
SEPA Card Framework

obchodníky. I pokud nabídnou Visa Europe i
MasterCard Europe zvláštní režim pro domácí
transakce, zůstává obava z postupného omezení
konkurenční nabídky karetních služeb na pouhé dva
subjekty s velmi podobnými funkcemi.

Eurosystem je společná platforma Evropské centrální
banky (ECB) a centrálních bank zemí eurozóny t.j.
zemí které přijaly společnou měnu euro. Podle
statutu má fungovat pokud budou v EU vedle sebe
existovat země které přijaly euro a země které tak
dosud neučinily (!).

2) Prostřednictvím spojení s jiným/jinými domácími
systémy, nebo vlastním rozšířením působnosti na
celou eurooblast, tak aby banky i obchodníci v celé
oblasti mohli vydávat i akceptovat takové karty. V
případě spojení systémů je možná dohoda o
společné akceptaci jedné značky (brandu).

Ve zprávě "The Eurosystem´s View of a SEPA for
Cards" z listopadu 2006 předkládá stanoviska a
připomínky k dokumentu SEPA Cards Framework
(SCF) přijatém zeměmi zastoupenými v European
Payments Council (EPC) v r. 2006, shrnujícím
požadavky na kartové systémy, které (a jenom které)
by měly v eurozóně fungovat od r. 2010.

Zde jsou možné dva typy řešení, oba znamenající
vznik samostatného evropského kartového systému
či systémů: jednak rozšíření působnosti stávajícího
domácího brandu na celou eurooblast což znamená
jeho zpřístupnění vydavatelům i zpracovatelům a
obchodníkům ve všech zemích, nebo za druhé
vytvoření aliance mezi domácími systémy dále
nezávisle fungujícími ale akceptujícími karty ostatních
partnerů. Obě tato řešení by umožnila setrvání
ověřených systémů a zaručila více konkurentů na
trhu. Z těchto důvodů Eurosystem očekává že
alespoň jeden takový systém v Evropě vznikne, ať už
jako čistě Evropský umožňující mimoevropský provoz
prostřednictvím
"cobrandingu"
s
některým
mezinárodním
systémem,
nebo
jako
plně
mezinárodní. Eurosystem takové řešení silně
podporuje a prosazuje.

Podle Eurosystemu by měly tyto systémy odpovídat
následujícím základním požadavkům:
1) spotřebitel musí mít možnost volit mezi více
konkurenčními kartovými systémy z nichž žádný
nemá předem stanovené priority v platebních
terminálech,
2) kartový trh musí být konkurenční, spolehlivý a
cenově efektivní i pro poskytovatele služeb a
provozovatele infrastruktury,
3) budou odstraněna všechna pravidla, smluvní
ujednání, obchodní praktiky a standardy způsobující
národní segmentace trhů jednotlivých zemí
eurozóny. Jmenovitě nesmí existovat žádná překážka
aby obchodník mohl akceptovat kteroukoli platební
kartu odpovídající podmínkám SCF.

3) "Co-brandingem" s mezinárodním kartovým
systémem, za předpokladu SCF kompliance obou
systémů.
"Co-branding" se systémem Visa nebo MasterCard je
v současné době nejužívanější varianta. Podle
Eurostat ale znamená konzervování současné
situace, kde řada systémů je chráněna před
konkurencí národními hranicemi. Pokud by většina
domácích systémů přistoupila k tomuto řešení
natrvalo, výhody SEPA z rozšíření trhu a zvýšené
konkurence by se neuplatnily. Pro Eurostat je proto
toto řešení akceptovatelné pouze jako přechodné pro
období 2008 až 2010.

Eurosystem ve své zprávě zejména považuje SCF za
velmi obecný, ponechávající příliš prostoru pro
interpretaci v oblasti praktické implementace.
Současně se obává, že jeho implementace může vést
k růstu poplatků a tím paradoxně poškodit evropské
zákazníky i obchodníky. Proto navrhuje v některých
částech SCF upřesnit.
V rozboru současného stavu vychází ze skutečnosti,
že v každé zemi eurozóny existuje nejméně jeden
efektivní a cenově relativně levný domácí systém,
jehož mezinárodní interoperabilita se obvykle
dosahuje "cobrandováním" s některým mezinárodním
systémem. Zpráva podrobně rozebírá tři základní
možnosti dosažení SCF Compliance pro takové
systémy:

Eurostat se rovněž zabývá otázkou interchange
fee. Považuje je za efektivní nástroj pro rozšiřování
platebních karet, současně ale může být brzdou
konkurence, protože omezuje možnost obchodníků
licitovat o výši bankovních poplatků. Vzhledem k
tomu, že šetření Evropské Komise (Sector Inquiry on
Cards) se zabývalo hlavně problematikou tohoto
poplatku a EK naznačovala možnost výrazného
zásahu, apeluje Eurostat na Komisi aby co nejdříve
definovala svůj postoj aby banky mohly zpracovat
své obchodní modely pro SEPA. Z důvodů stanovení
jasných pravidel hry musejí být postoje evropských a
národních regulátorů konzistentní. Eurostat dále
požaduje transparentnost postupů stanovení a
hodnot
interchange
fee,
jejich
schvalování
kompetentními
autoritami
a
zveřejňování
prostřednictvím internetu.

1) Náhradou domácího systému SCF kompatibilním
mezinárodním systémem. V tom případě není nadále
nutný "cobranding", domácí i mezinárodní provoz
zajišťuje tentýž systém. To předpokládá, že
mezinárodní systém definuje a implementuje nové
kartové služby společné pro celou eurozónu.
Tato varianta může být pro banky lákavá, protože
představuje nejjednodušší cestu k SCF kompatibilitě,
a navíc mezinárodní systémy pracují s vyšším
interchange fee. Eurosystem zde vidí důvod k
obavám ze zvýšení poplatků, zejména pro
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Za důležitý prostředek dosažení cílů SEPA považuje
Eurostat vytvoření konkurenčního prostředí a to mezi
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vydavatelskými a acquirerskými bankami,
kartovými systémy a rovněž mezi procesory.

mezi

podstanou součástí bylo šetření o platebních kartách.
Provést takové šetření umožňuje Komisi Art. 17
Regulation (EC) No 1/2003, jestliže v některé
ekonomické oblasti, nebo v některých typech smluv
mezi oblastmi vykazují obchodní trendy, rigidita cen
nebo jiné okolnosti možné omezování nebo
deformace konkurenčního prostředí. Vlastní šetření
bylo uskutečněno formou rozeslání dotazníku o
desítkách stran a tabulek, které byly postižené
evropské banky povinny v šibeničně krátkých lhůtách
pod hrozbou výrazných finančních sankcí vrátit úplně
a do poslední kolonky vyplněné.

Dále Eurostat vyzývá EK aby vyjasnila své postoje k
běžně aplikovaným vydavatelským a acquirerským
pravidlům, jako jsou:
- poplatková omezení v přeshraničním acquiringu v
eurozóně,
- sjednocování obchodnických poplatků (feeblending) acquirery pro různé systémy, omezující
konkurenci mezi systémy,
- zákaz příplatků na karetní platby u obchodníků
(surcharging) pokud jsou tyto nákladnější Než
ostatní typy plateb,
- povinnost akceptovat všechny typy karet daného
systému (honour all cards rule)

Výsledkem šetření v oblasti platebních karet byla
zpráva "Interim Report on Payment Cards", vydaná
12.4.2006, proslulá zejména tvrzeními o výrazných
rozdílech v poplatcích, výnosech a metodách prodeje
v jednotlivých členských státech a o využívání tržních
mechanismů bankami na úkor spotřebitelů a malých
firem. Jedním z terčů se stal i český acquiring, s
údajně až trojnásobnými poplatky proti některým
jiným zemím. Na základě této zprávy pak evropská
komisařka Neelie Kroes rozvinula silně populistickou
kampaň proti karetním asociacím a "nehorázným
ziskům bank" z kartového podnikání, korunovanou
hrozbami o možném regulování, event. úplném
zrušení mezibankovního "interchange fee".

Eurostat nezapomněl ani na otázku oddělení
managementu systému od processingu. Požaduje
aby toto oddělení bylo faktické a systémy nemohly
smluvně požadovat aby banky používaly stanovené
zpracovací kanály. Také požaduje vyloučení křížových
vztahů mezi systémy a jejich zpracovacími útvary.
Za důležitou podmínku otevřené a spravedlivé
konkurence považuje Eurostat rovněž standardizaci a
to pro všechny fáze karetní transakce, tedy mezi
držitelem a terminálem, terminálem a acquirerem a
acquirerem a vydavatelem, včetně vytvoření
příslušných nezávislých certifikačních orgánů. Zde
zdůrazňuje roli EPC.

Proti této kampani postavily mezinárodní asociace
MasterCard i Visa a Evropská bankovní federace
(FBE) celou řadu věcných argumentů. Namítají
zejména, že zpráva nebere v úvahu rozdílný
historický vývoj a specifika trhů v jednotlivých zemích
a bez váhových koeficientů srovnává a sdružuje data
o zcela rozdílných mezinárodních a domácích
systémech platebních karet. Zpráva také zcela
ignoruje aktivity EPC vyústivší ve schválení SEPA
Cards Framework který má zajistit rovné podmínky v
používání karet v celé eurozóně. Celkově zpráva
působí dojmem, že metodika a způsob nakládání se
získanými daty sloužil primárně k potvrzení předem
stanovených závěrů a vytvoření negativního obrazu o
retailovém bankovnictví a platebních kartách
zejména.

Dalšími sledovanými oblastmi ve zprávě jsou i
ochrana dat, ochrana proti podvodům a případné
vytvoření institutu kontroly kartových poplatků.
Podle zprávy Eurostat tedy musí SEPA Compliant
systém respektovat, vedle pravidel SCF, ještě další
požadavky:
- nabízet v celé eurozóně stejné základní služby
držitelům i obchodníkům (případné dodatkové služby
nesmí bránit konkurenci)
- pro celý systém v celé eurozóně dodržovat stejné
interchange fee, zveřejnit je včetně metody
stanovení a pokud možno je předložit příslušným
autoritám
- definovat a zveřejnit středně- a dlouhodobou
strategii konzistentní s dlouhodobými záměry
projektu SEPA,
- být v souladu s budoucími rozhodnutími EK pro
oblast acquiringu a akceptačních pravidel,
- efektivně oddělit management systému od
procesingu bez preferencí pro vlastní procesingové
služby,
- podílet se na designu a implementaci zvolených
standardů,
- zamezit jakémukoli transferu osobních dat v
neagregované formě do zemí nepodléhajících
pravidlům EU,
- zpracovat a předložit strategii boje proti podvodům,
zejména v přeshraničním styku.
www.ecb.int/pub/pdf/other/
urosystemsviewsepacards200611en.pdf

Vzrušenou atmosféru, z níž veřejné sdělovací
prostředky reflektovaly zejména údajnou možnost
"zákazu obchodnických poplatků za přijímání
platebních karet" mělo ukončit vydání závěrečné
zprávy Evropské komise k tomuto šetření ke dni
31.1.2007 (Communication From the Commission:
Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on
retail banking - Final Report).
Tato závěrečná zpráva v kap. 2.1.1. Payment Card
Systems prakticky opakuje většinu tvrzení z "Interim
Report" o fragmentaci trhu a podstatných rozdílech v
bankovních poplatcích, (včetně trojnásobných
obchodnických poplatků v ČR a Portugalsku proti
Finsku a Itálii). Pokud jde o interchange fee, opět
dochází k překvapivému zjištění, že mnohé domácí
systémy pracují s významně nižším nebo i nulovým
interchange fee než systémy mezinárodní (!)
přestože Interim Report v teoretické části podrobně
popisuje rozdíly mezi troj- a čtyřstrannými systémy. I
tady dovozuje jako příčinu nedostatek konkurence a
dále požaduje pokračování diskusí o nezbytnosti
interchange fee a jeho případné regulaci.
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Evropská komise a platební karty
… konkurence vyřeší vše?
V květnu 2005 zahájila EK, zejména na popud DG
Competition šetření o retailovém bankovnictví jehož
cardmag no 1/07
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Zpráva dokonce kritizuje omezení vydávání a
přijímání platebních karet na kreditní a finanční
instituce případně v některých zemích na instituce
domácí. Považuje to za omezování možné účasti
obchodníků a provozovatelů služeb a tím omezení
konkurence.

DG Competition o uvolnění prostoru konkurenci bez
mezí a hranic může v konečném důsledku být zničení
ekonomických parametrů kartového trhu a ohrožení
jeho dalšího rozvoje.
Lze se jen ptát, je-li neutrální závěr zprávy
výsledkem vítězství zdravého rozumu nad radikálními
názory DG Competition reprezentovanými paní
komisařkou Kroes, nebo jen standardním úřednickým
produktem. Je škoda, že v EU se příliš nenosí
ekonomická efektivnost, bylo by zajímavé porovnat
např. náklady na zpracování "Interim Report" (nejen
v DG Competition ale i v bankách) s efekty, které
tato téměř dva roky trvající akce, kromě dlouhodobé
nejistoty trhu, přinesla.

Kuriozní je tvrzení o omezení konkurenčních pozic
přidružených členů v národních i mezinárodních
systémech tím, že jsou povinni předávat obchodní
informace svým hlavním partnerům (Principal
Members) bez odpovídajících recipročních informací
(!).
Standardně je kritizováno sdružování obchodnických
poplatků pro různé typy brandů a karet (blending)
opět pod praporem oslabení konkurence mezi
systémy a nucení obchodníků platit vyšší poplatky.
Obdobně jsou napadána i omezující pravidla pro "cobranding", "surcharging" a vstupní poplatky do
některých systémů a dokonce i bilaterální clearingové
dohody mezi některými místními bankami, např. v
UK, Irsku či Finsku.

www.ec.europa.eu/comm/competition/
antitrust/others/sector_inquiries/
financial_services/com_2007_033_en.pdf
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World Payments 2006 - studie
Capgemini, ABN AMRO a EFMA

Existující fragmentaci trhu v jednotlivých zemích EU
pak jednoznačně klade za vinu nedostatečnému a
omezovanému konkurenčnímu prostředí.

Již podruhé připravily společně Capgemini, ABN
AMRO a European Financial Management &
Marketing Association (EFMA) roční zprávu o vývoji
platebního styku ve světě. Zpráva za rok 2006 je
věnována výhradně Evropě, vzhledem k pokroku v
přípravě evropského jednotného platebního prostoru
- SEPA. Konstatuje skutečnost, že European
Payments Council (EPC) prakticky ukončil vývojové
etapy společných platebních produktů a banky a
ostatní účastníci projektu se připravují na jeho
implementaci, která ovšem bude narážet na četné
potíže díky značným rozdílům v legislativě členských
zemí.

Pokud jde o závěr této zprávy - a 4. Conclusion, je
nutno konstatovat, že v žádném směru nenaplnila
očekávání. V úvodu kap. 3 Possible Next Steps se
sice prohlašuje, že "Komise doporučuje řadu opatření
k posílení konkurence v retailovém bankovnictví,
včetně trhu platebních karet", nicméně tato opatření
jsou formulována značně obecně jako možné akce:
- proti přístupovým bariérám, diskriminačním
pravidlům, poplatkovým strukturám, a řídicím
opatřením v některých systémech platebních karet a
clearingových a zúčtovacích systémech,

Proto je pozornost věnována rovněž vrcholící
přípravě společné legislativní základny evropského
platebního styku - Payment Systems Directive (PSD).
Kombinovaný vliv SEPA a PSD bude nutit evropské
banky aby přehodnocovaly své obchodní modely,
protože rostoucí vliv konkurence bude snižovat jejich
výnosy.

- v oblasti vysokých interchange fees a
obchodnických poplatků v některých systémech
platebních karet.
Komise alespoň v tomto závěru vzala na vědomí
aktivity EPC a projekt SEPA s tím, že bude spolu s
národními regulátory konkurenčního prostředí
sledovat kompatibilitu pravidel SEPA s pravidly volné
konkurence.

Vybrané závěry studie:
- Úspěch SEPA závisí na rychlosti a kvalitě národních
implementačních a migračních plánů a jejich
zaměření na technologické a operační změny.Tyto
plány musí být koordinovány mezi zeměmi EU.

Závěrečná manifestační věta dílo korunuje:
"Evropská Komise nebude váhat využít své
pravomoci podle článků 81, 82 a 86, aby zajistila
dodržování pravidel volné soutěže v retailovém
bankovnictví, s respektováním rozdílných platebních
trhů a zvláště projektu SEPA. EK bude pokračovat v
těchto akcích i v dalších oblastech mimo zákony na
ochranu volné soutěže směrem k dalšímu zvyšování
výhod společného trhu v retailovém bankovnictví pro
jeho uživatele".

- Záměr SEPA na redukci oběhu hotovosti zatím není
plněn, objem hotovosti v Evropě trvale roste.
- V oblasti bezhotovostního styku existují mezi
evropskými
zeměmi
značné
rozdíly.
V
nejpokročilejších
zemích
dosahuje
počet
bezhotovostních transakcí až 230 na osobu ročně, v
celé řadě zemí je však minimální bez náznaku růstu.

EK tedy nevyjádřila jasné stanovisko k žádné z
otázek které (zejména prostřednictvím DG
Competition) dlouhodobě kritizuje. Zato si vyhradila
právo dalšího sledování a dohlížení a ponechala tak
všechny účastníky - zejména domácí i mezinárodní
karetní asociace a banky v další nejistotě, zejména
pokud jde o interchange fee, obchodnické poplatky a
citovaná pravidla. Přitom hrozí, že cenou za snahu
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- Současná verze SEPA Cards Framework (SCF)
dovoluje jednotlivým zemím i bankám rozdílné
interpretace jednotlivých požadavků.
Vlastní studie má vedle souhrnu klíčových závěrů
osm specializovaných kapitol, přehled otevřených
otázek a samostatný popis použité metodologie (je
sledováno 17 zemí EU).
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Přehled kapitol:
1.
SEPA Achievments and Challenges

Z pohledu debetních karet jako možné náhrady
hotovosti jsou zajímavé i závěry kapitoly 5:

2. Divergence and Convergence in the European
Non-Cash Payments Evolution

- Evropané zatím nejeví známky redukce užívání
hotovosti jako hlavního platebního prostředku.
Agregovaný počet a objem výběrů z ATM rostl mezi
roky 2000 a 2004 ročně o 5,9, resp. 7,1%, průměrná
hodnota výběru jen o 1,1% ročně.

3. Payment Instruments in Europe - Potential for
SEPA Compliance and Migration
4. Cards - the Most Important Payment Instrument
in Europe

- Menší nárůst průměrného výběru z ATM odpovídá
nízkým hodnotám ekonomického růstu a inflace.

5. Is Cash Declining in Europe ?
6. The Impact of Increased Competition on Payment
Revenues

- Počet karetních plateb roste rychleji (v průměru o
12,3%) než výběry hotovosti. Přesto karty
nepomohly objemy hotovosti podstatněji redukovat.

7. Increasing Revenues by Boosting Volumes and
Reducing Inefficiencies

- Rozsah výběrů hotovosti se značně liší podél
evropských zemí a nemá společného jmenovatele.

8. Sourcing Payment Services: An Urgent Discussion
for Banks

Z uvedených trendů vyplývá, že budou potřebné
mnohem efektivnější pobídkové nástroje k dosažení
plánovaných cílů v omezování hotovostních plateb.
(využití skutečnosti vyšší nákladnosti manipulace s
hotovostí).

Hlavní závěry týkající se platebních karet:
- SEPA Cards Framework nestanovil dostatečně
jednoznačná
pravidla
pro
SEPA
Compliace
"domácích" karetních systémů. To může vést k
různým národním interpretacím a rizikové realizaci
"SEPA karet".

Je škoda, že Česká Republika nebyla zahrnuta do
sledovaného souboru. I tak podává studie zajímavý
obraz stavu platebních prostředků a jejich očekávan
ých změn.

- Banky zatím opustily ideu vývoje nové evropské
karty se zdůvodněním, že pouze existující dva
mezinárodní systémy - MasterCard a Visa - mohou
bezprostředně splnit požadavky SEPA na plnou
akceptovatelnost. To může vést k dualitě brandů v
Evropě. Současné iniciativy na rozšíření národních
systémů na evropskou úroveň může pomoci rozšířit
konkurenční prostředí.

O autorech:

www.capgemini.com/payments
www.abnamro.com/transactionbanking
www.efma.com
cardmag | mz
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- Velké rozdíly v objemech karetních plateb podél
evropských zemí indikují dostatečný prostor pro
nárůst používání karet v mnoha zemích. V žádné
zemi nejsou známky nasycení trhu.

FT: Na trhu platebních karet jsou uměle
vysoké poplatky
13:44 - 30.01.2007

- Dominantní jsou v Evropě debetní karty. Ve
sledovaných zemích jsou hodnoty transakcí
konzistentní a hodnoty růstu podobné. Také
používání kreditních karet se jeví jako konzistentní, i
když je větší rozptyl mezi maximálními a minimálními
objemy používání než u karet debetních.

Brusel - Na trhu platebních karet v zemích Evropské
unie nefunguje konkurence a vliv velkých bank je
znepokojující. Zjistila to Evropská komise, která
praktiky na trhu zkoumala od června 2005. Závěry
šetření budou zveřejněny ve středu v Bruselu,
výňatky z něj má ale britský list Financial Times (FT)
a některá další média.

- Průměrná hodnota debetní transakce činí 54 Euro,
což naznačuje, že mezi bezhotovostními nástroji jsou
debetní karty nejbližší vhodnou náhradou hotovosti.

Komise podle FT uvede, že existují jasné důkazy
uměle vysokých poplatků za používání karet a že se
vydavatelé platebních karet dopouštějí jednání, které
odporuje pravidlům hospodářské soutěže. Neexistuje
prý ani efektivní konkurence mezi jednotlivými státy.

- V r. 2005 bylo 50% evropských karet EMV
kompatibilních, s největším podílem Francie, UK a
Irska. Většina POS terminálů na konverzi teprve
čekala, blíže splnění EMV standardů byly bankomaty.
- Zatím (v době vydání zprávy) nebyla žádná země
EU plně v souhlasu s požadavky SCF. Některé země
splňují EMV standardy ale ne další kriteria jako
akceptance,
governance
a
další
technické
parametry.

"Kombinace vysokých zisků, vysoké koncentrace a
existence bariér vstupu na trh je v některých
členských zemích znepokojující. Banky mohou své
síly zneužívat k poškozování spotřebitelů a malých
podniků," stojí ve zprávě, kterou se komise chystá
zveřejnit.

Zpráva uvádí ve čtvrté kapitole věnované kartám
řadu čísel, charakterizujících provoz ve sledovaných
zemích v r. 2004:
- celkové počty transakcí,
- počty transakcí na obyvatele,
- vážené průměry podle zemí,
- počty transakcí podle typu karty,
- průměrné hodnoty transakcí.

Prošetření tržních praktik v této oblasti nařídila
komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová.
Zpráva nicméně nevyzve ke zrušení či dalšímu
specifickému snížení poplatků, i když Kroesová dříve
narážela i na takovou možnost. FT dokonce hovoří o
zřejmém zjemnění pozic komise, což by mohlo
potěšit hlavní vydavatele karet.

cardmag no 1/07
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Vyšetřovatelé budou zvlášť kritičtí vůči spořitelním
institucím a družstevním bankám, které mají velký
podíl na trhu v Německu, ve Francii, Itálii a
Španělsku. Vysoký stupeň spolupráce mezi těmito
bankami může vést k podezření z porušování
antimonopolních zákonů. Komise také zjistila, že
některé banky si na místních trzích vůbec
nekonkurují.

Budoucí výhody plynoucí ze zavedení Jednotné
evropské platební zóny (SEPA - Single Euro
Payments Area) však mnozí z nich zatím neznají.
Do studie se zapojilo 180 velkých, středních a malých
maloobchodních firem společně s 3 000 držiteli
debetních karet z Belgie, Francie, Německa,
Nizozemska, Polska a Velké Británie. Jejím hlavním
zjištěním je fakt, že pouze 16 % obchodníků někdy
slyšelo o SEPA.

Komise podle FT zaujme vůči bankám a vydavatelům
karet nekompromisní postoj, a to zřejmě přes zákony
jednotlivých zemí, které bankám nynější chování
tolerují. Vyšetřování mimo jiné zjistilo, že banku mění
v případě nespokojenosti jen nepatrný zlomek
spotřebitelů a že bariéry vytvářejí jen některé velké
banky.

Od 1. ledna 2008 musí držitelé debetních karet
v rámci SEPA obdržet platební karty, které jim
umožní provádět platby za stejných základních
podmínek bez ohledu na to, kde se momentálně
nacházejí.

„Očekáváme, že SEPA povede k harmonizaci
platebního styku. Následkem vyšší míry konkurence
dojde k rozšíření nabízených služeb finančních
institucí,“ uvedla ve svém prohlášení jedna z velkých

Zpráva se konkrétně zmíní o bankách, které prodej
některých produktů podmiňují zřízením určitých
služeb, anebo zpoplatňují zrušení účtu. Komise znovu
podrobí kritice vydavatele karet Visa a MasterCard,
které vyšetřuje i kvůli jiným problémům. Varování se
bude týkat také mezibankovních poplatků, jež si
banky účtují mezi sebou, a které účtují držitelům
karet.

holandských maloobchodních firem.

Poté, co byli respondenti informováni o SEPA, je více
než polovina z nich (52 %) přesvědčena, že tato
zóna bude mít pozitivní dopad na jejich obchodní
činnost. 37 % obchodníků se ale obává, že zóna
SEPA nebude mít žádný efekt. Menšina respondentů
(4 %) si dokonce myslí, že SEPA bude mít na jejich
obchodní činnost negativní vliv.

FT se k situaci v jednotlivých zemích nezmiňuje,
Evropská komise už se ale loni na jaře nelichotivě
vyjádřila o poměrech v Česku a některých dalších
zemích.

Javier Perez,
Europe, řekl:

"Obchodníci v České republice, Maďarsku a
Portugalsku musejí v průměru odvádět na poplatcích
za přijetí karet MasterCard a Visa 2,5 až 3,1 procenta
z celkové hodnoty transakcí. To je třikrát až čtyřikrát
více než ve Švédsku, Finsku a Itálii," uvedla tehdy
komise. Poplatky maloobchodníků prý až o 2,5
procenta zvyšují ceny, které platí spotřebitel.

společnosti

MasterCard

„Náš průzkum ukázal, že spotřebitelé chtějí mít
možnost používat své debetní karty kdekoli v Evropě
stejným způsobem jako doma – a právě SEPA jim to
během necelého roku umožní. Ještě předtím je nutné
informovat obchodníky v rámci Evropy
o potenciálních výhodách SEPA pro jejich obchodní
činnost. Podle naší studie si obchodníci myslí, že
hlavním zdrojem informací o této problematice
budou banky. Proto musíme učinit vše, co je v našich
silách, abychom naše partnerské banky maximálně
informovali o všech výhodách SEPA pro obchodníky,
spotřebitele i pro odvětví platebního styku."

Přes platební karty se v Evropské unii v roce 2005
vypořádaly transakce za 1,3 bilionu eur, v přepočtu
téměř 37 bilionů Kč. Komise zjistila, že vydávání
karet bez existence mezibankovních poplatků je
ziskovým byznysem ve 20 zemích Evropské unie.
Rozvoji konkurence ale podle agentury Reuters brání
pravidla přístupu k asociaci a poplatky za členství.

Výhody SEPA

Představitelé asociací Visa a MasterCard už několikrát
varovali, že pokud komise nařídí zrušit mezibankovní
poplatky, systém platebních karet v Evropě tím
uvrhne v chaos. Na druhou stranu lze ale čekat, že
pokud komise jasně neřekne, co od karetních
asociací chce a co nebude v žádném případě
tolerovat, mohou být vydavatelé frustrovaní. Právní
nejistoty se v takovém případě totiž nezbaví

Po objasnění pojmu SEPA se obchodníci domnívají,
že většina výhod SEPA bude spojená se snížením
nákladů. Obchodníci očekávají, že se sníží poplatky
za transakce (48 %), že bude k dispozici větší výběr
poskytovatelů (43 %) a že díky tomu dojde
ke snížení konečných nákladů (42 %).
Téměř polovina (47 %) respondentů se domnívá, že
v důsledku zavedení SEPA bude více evropských
spotřebitelů platit v zahraničí debetní kartou, což by
mohlo zvýšit příjmy obchodníků. Tento názor
zastávají nejvíce obchodníci z Polska (67 %) a
Nizozemska (63 %).

Obchodníci chtějí více informací o
Jednotné evropské platební zóně
Nedávná studie společnosti MasterCard
odhalila postoje obchodníků k Jednotné
evropské platební zóně (SEPA). Více
než polovina oslovených obchodníků je
přesvědčena, že zavedení SEPA bude
mít na jejich obchodní činnost pozitivní vliv.

Náklady na hotovost – transparentní
porovnání platby kartou a hotovostní platby

„Jsem pro používání debetních karet, protože
představují moderní platební prostředek. Hotovost je
čím dál tím nákladnější v důsledku výdajů spojených
s jejím výběrem a správou,“ komentoval situaci

Z nového průzkumu společnosti MasterCard
vyplynulo, že 80 % evropských držitelů debetních
karet chce používat svou debetní kartu kdekoli
v Evropě stejným způsobem jako ve své zemi.
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jeden z velkých francouzských obchodníků.
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Průzkum společnosti MasterCard dále ukazuje, jak
obchodníci vnímají hodnotu debetních karet a
výhody, které jim z jejich akceptace karet plynou.
Většina obchodníků (82 %) říká, že pro jejich firmu
je nesmírně důležitá záruka platby. Klíčový význam
má pro ně také snížení rizika krádeží a vloupání.
Někteří z oslovených jsou ale stále přesvědčeni,
že debetní karty jsou pro jejich firmu nákladnou
záležitostí a doufají, že zavedení SEPA sníží poplatky
za jejich používání. V tomto smyslu se během studie
spontánně vyjádřilo 17 % respondentů.

Většina spotřebitelů přitom neví, jaké výhody jim
během necelého roku přinese blížící se zavedení
Jednotné evropské platební zóny (SEPA - Single Euro
Payments Area). Od 1. ledna 2008 musí držitelé
debetních karet v rámci SEPA obdržet platební karty,
které jim umožní provádět platby za stejných
základních podmínek bez ohledu na to, kde se
momentálně nacházejí.
Situaci komentoval i Javier Perez, prezident
společnosti
MasterCard
Europe:

„V současné době je pojem SEPA používán hlavně ve
finančních kruzích. Avšak běžný občan by měl vědět,
že s příchodem SEPA bude moci používat svou
debetní kartu kdekoli v Evropě stejně jako ve své
rodné zemi. Jak ukazuje náš průzkum, povědomí
spotřebitelů o zóně SEPA je zatím velmi malé. Není
však pochyb, že za touto koncepcí stojí právě držitelé
karet z celé Evropy.“

To, že obchodníci stále nahlížejí na hotovost jako na
lepší variantu (49 %) v porovnání s debetními
kartami (29 %), je často způsobeno nedostatkem
transparentnosti a schopnosti obchodníka přesně
identifikovat všechny skryté náklady spojené s
hotovostí (náklady na přepravu a manipulaci,
podvody, krádeže, poplatky za zúčtování). Pouze
málo velkých obchodních firem má opravdu dobrý
přehled o skutečných nákladech hotovosti v rámci
jejich organizace. Oproti tomu jsou náklady spojené
s debetními kartami podstatně průkaznější a
na výpisech z účtu jsou zřetelně rozepsány. Důkazem
toho je velmi nízký počet obchodníků, kteří mají
pocit, že transparentnost nákladů spojených
s debetními kartami je nedostatečná (27 %).

„Každým dnem si stále více lidí uvědomuje výhody
debetních karet a upouští od hotovostních plateb za
běžné nákupy. Náš nový průzkum ukázal, že si
evropští spotřebitelé osvojili debetní karty jako
způsob platby za nákupy v hodnotě mezi 10 až 199
eury a k úhradě větších sum používají kreditní karty.
Konec éry hotovostních plateb přichází postupně.
Když se podaří lidi přesvědčit, že mohou své debetní
karty používat v celé Evropě stejně pohodlně a
bezpečně jako doma, podpoří to budoucnost bez
finančně nákladné hotovosti – dodatečné náklady
spojené s používáním hotovosti jsou odhadovány na
100 euro na osobu ročně,”dodal Javier Perez.

Požadavky obchodníků na nové prostředí SEPA
Bez ohledu na to, že obchodníci považují debetní
karty za bezpečnější než hotovost, by většina
obchodníků (67 %) ráda prostřednictvím SEPA
dosáhla vyšší úrovně jejich bezpečnosti. Dalších pět
výhod, které obchodníci očekávají od zavedení SEPA,
se soustřeďuje na větší škálu programů podpory
debetních karet a na nové funkce produktu.
Obchodníci očekávají, že dojde ke zvýšení rychlosti
drobných transakcí (56 %), budou uvedeny nové
programy podpory a věrnostní programy pro držitele
debetních karet (44 %) a že dojde také k uvedení
nových služeb v oblasti získávání dat (29 %)

V rámci celé Evropy slyšel o zóně SEPA méně než
jeden z deseti (9 %) držitelů debetních karet. Je tedy
nutné vynaložit velké úsilí na další propagaci této
koncepce. V některých zemích je povědomí o zóně
SEPA dokonce ještě menší. Například v Nizozemsku
(2 %), ve Francii (3 %), ve Velké Británii (5 %), v
Německu (5 %) a v Belgii (8 %). O něco lepší je
situace v Polsku, kde zná termín SEPA jeden ze tří
respondentů (29 %). Jen velmi malá část
respondentů (9 %), kteří už někdy slyšeli o zóně
SEPA, uvedla, že dobře ví, co SEPA znamená. To
odpovídá méně než jednomu procentu držitelů
debetních karet v celé Evropě.

Hotovostní platby ustupují - lidé
chtějí platit jednou kartou v celé
Evropě

SEPA podpoří používání debetních karet

Celých 80 % spotřebitelů by chtělo mít
možnost používat svou debetní kartu
v rámci celé Evropy. To jim umožní
zavedení Jednotné evropské platební
zóny (SEPA), ke kterému dojde k 1.
lednu 2008. Většina evropských držitelů karet však
zatím pojem SEPA nezná.

Je pravděpodobné, že držitelé debetních karet poté,
co jim bude vysvětlen pojem SEPA, zdvojnásobí
četnost používání debetních karet k platbám za
nákupy v zahraničí, a to ve většině maloobchodních
kategorií (například k úhradám pohonných hmot
u
benzínových
čerpadel,
k
nákupům
v supermarketech, k platbám za zboží dlouhodobé
spotřeby a za stravování v restauracích). Existuje
tedy reálný předpoklad, že by povědomí spotřebitelů
o programech v oblasti SEPA mohlo podpořit
používání debetních karet.

Z nového průzkumu společnosti MasterCard vyplývá,
že tři čtvrtiny (73 %) evropských držitelů debetních
karet by tyto karty rády nahradily takovými
platebními kartami, které by bylo možné jednotně
používat v celé Evropě.

Například čtyři z deseti (38 %) spotřebitelů
v současné době platí při cestách do zahraničí za
pohonné hmoty raději debetní kartou. Po
informování o koncepci SEPA by se počet
spotřebitelů používajících k platbám za pohonné
hmoty debetní karty mohl zvýšit až na 68 %.

Studii, do které se zapojilo 3 000 držitelů debetních
karet z Belgie, Francie, Německa, Nizozemska, Polska
a Velké Británie, provedla pro MasterCard společnost
KRC Research. Jejím hlavním zjištěním je fakt, že 80
% spotřebitelů by chtěli používat svou debetní kartu
kdekoli v Evropě tak, jak to činí ve své zemi.
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Držitelé debetních karet se dělí na dvě skupiny.
Jedna skupina má za to, že ze zavedení zóny SEPA
budou těžit především banky (34 %), druhá skupina
si myslí, že to budou spotřebitelé (33 %). Celých 40
% držitelů karet se spoléhá na to, že hlavním
zdrojem informací o zóně SEPA budou banky. Jeden
ze tří (34 %) držitelů karet spoléhá, že mu informace
poskytnou hlavně asociace spotřebitelů.

ve výši 5,7 % - v roce 2006 se počet karet značky
Maestro v Evropě vyšplhal 287 miliónů.
Podle společnosti MasterCard používají evropští
spotřebitelé své karty stále častěji. Téměř 40 %
držitelů debetních karet uvedlo, že svou debetní
kartu používají častěji než v uplynulém roce. Pouze
jeden ze dvanácti (8 %) držitelů debetních karet je
přesvědčen, že svou debetní kartu používá v menším
rozsahu.

Dny, kdy se platilo převážně v hotovosti, jsou
nenávratně pryč

Debetní karty zlepšují řízení financí

Spotřebitelé sáhnou do kapsy raději pro debetní
kartu než pro hotovost. Osm z deseti (80 %)
spotřebitelů shledává platbu debetní kartou jako
podstatně pohodlnější platební prostředek a dvěma
ze tří spotřebitelů (67 %) připadá platba debetní
kartou bezpečnější než platba papírovými penězi.

Z průzkumu společnosti MasterCard dále vyplývá, že
téměř polovina evropských spotřebitelů věří, že
debetní karty usnadňují řízení financí, na rozdíl od
třetiny spotřebitelů (34 %), kteří dávají přednost
hotovosti. Z šesti evropských zemí, které se
do průzkumu zapojily, jsou o užitečnosti debetních
karet z pohledu řízení financí nejvíce přesvědčeni
francouzští spotřebitelé. O tom, že debetní karty
usnadňují řízení financí, je přesvědčeno 70 %
francouzských spotřebitelů.

Výsledky průzkumu podporují názor, že dny, kdy se
platilo převážně v hotovosti, jsou nenávratně pryč.
Předpokládají, že trend masivnějšího vydávání
debetních karet by měl pokračovat i v budoucnu. U
karet značky Maestro® se jedná o meziroční nárůst
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KARTY V ČÍSLECH
Stav konverze na čipovou technologii mezinárodního standardu EMV v ČR
k 31.12. 2006

počet debetních karet

6.821.460

z toho bez čipu
z toho s čipem EMV
poměr v %

3.806.824
3.014.636
44,19 %

počet kreditních karet

1.222.286

z toho bez čipu
z toho čipem EMV
poměr v %

počet terminálů EFTPOS
z toho necertifikovaných pro EMV
z toho certifikovaných pro EMV
poměr v %

257.635
964.651
78,92 %

karty bez
čipu EMV

karty
s
čipem EMV

karty bez
čipu EMV

karty
s
čipem EMV

EFTPOS
bez EMV

48.262
7.559
40.703
84,34 %

EFTPOS s
EMV

počet bankomatů ATM
z toho necertifikovaných pro EMV
z toho certifikovaných pro EMV
poměr v %

ATM bez
EMV

3.062
76
2.986
97,52 %

ATM s
EMV

© SBK 2007 | EMV znamená mezinárodní standard Europay | MasterCard | Visa
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KOMENTÁŘ
Náhražka nebo padělek?

Odpověď zní – nebyla! Na vině je totiž odlišná
klasifikace tohoto trestného činu, tedy různý výklad
příslušných ustanovení trestního zákoníku. V
důsledku toho je první případ klasifikován a šetřen
jako použití náhražek platebních karet se sazbou
podle § 249b TZ, druhý případ je klasifikován a
šetřen jako použití padělků platebních karet se
sazbou podle §140 odst. 2 téhož.. Zatímco padělání
je obecně považováno za velice vážný a nebezpečný
trestný čin, výroba náhražek se takovémuto kreditu
samozřejmě netěší.

Chcete vědět proč tato otázka? Přečtěte si následující
fiktivní scénář:
Organizovaná skupina podvodníků získá instalací
falešného čtecího zařízení a kamery na bankomatu
v zahraničí (například v Polsku) data z magnetických
proužků řady platebních karet a k nim i příslušné PIN
kódy. Data jsou zkopírována na magnetické proužky
buď nepotištěných karet (tzv. bílé plasty), případně
na odcizené plasty věrnostních či klubových karet,
vesměs splňujících po technické stránce (rozměry,
umístění magnetického proužku) příslušné normy
ISO. Na každou takovou kartu je napsán příslušný
PIN. Následně je vyslána do České republiky skupina
"inkasistů" s kufrem plným těchto karet, aby
prostřednictvím výběrů z ATM získala co nejvíce
hotovosti.

Že Vám to připadá
poněkud
zvláštní
a nelogické? Jistě, nelogické ano, nelegální však
nikoliv - státní zástupci jsou ve svém posuzování
nezávislí a příslušný výklad právních autorit, kterým
je možno se zaštítit (komentář k 5. vydání TZ)
existuje. I když výše uvedený scénář je smyšlený,
takovéto případy (byť se nestaly současně) byly již u
nás zaznamenány. Že díky tomu
skutečná
spravedlnost dostává poněkud na frak a že
pravděpodobnost potrestání podvodníků se snižuje
na minimum (což pro ně samozřejmě slouží jako
motivující precedens), to zajímá ve virtuálním světě
paragrafů zřejmě málokoho. Koneckonců poškození
držitelé pravých karet své peníze zpět dostanou (od
svých bank) a banky škodu jistě unesou - stejně
nekřesťansky vydělávají (dokonce i ty zahraniční).

Toutéž činností se ve stejné době zabývá jiná
organizovaná skupina podvodníků třeba v Německu
s jediným rozdílem - data získaná z magnetických
proužků pravých karet jsou přenášena na jiné plasty
bankovních karet (potištěné či embosované,
vybavené hologramem a dalšími identifikačními či
bezpečnostními prvky), odcizené předtím jejich
právoplatným vlastníkům případně u společnosti,
zabývající se personalizací karet. Také tato skupina
vyšle své "inkasisty" do České republiky s úkolem
vybrat hotovost.

Pro ilustraci ještě názorné srovnání se světem
bankovek. Ručně
namalovaná bankovka, kterou
odmítne nepochybně 99,9% příjemců a riziko
vzniku škody je tedy téměř nulové, je sice padělkem
stupně nebezpečnosti (pouze) 5,
ale je přesto
padělkem. Bílý plast karty s nahranými daty na
magnetickém proužku, s pomocí kterého lze při
znalosti PIN vybrat z bankomatů třeba i statisícové
částky podle zmíněného výkladu padělkem není. Co
tedy bankám zbývá? Pokusit se (s podporou těch
útvarů a pracovníků policie, kterým tento stav také
nevyhovuje, protože ve svém důsledku de facto
anuluje jejich úsilí, vynaložené na dopadení
pachatelů) stav věcí změnit a iniciovat takovou
úpravu trestního zákoníku která by jednoznačně
definovala padělek platební karty a nedávala prostor
k různým právnickým výkladům. Zkušenosti ze
zahraničí (např. Polsko, Slovensko) ukazují, že toho
dosáhnout lze a že v této otázce věcné hledisko
může převážit nad formálním.

Obě skupiny putují napříč republikou od bankomatu
k bankomatu a snaží se maximalizovat nelegální
příjem své organizace, nicméně monitorovací
systémy bank zjistí podezřelé výběry, policie je
informována a obě skupiny pachatelů jsou díky
jejímu včasnému zásahu nezávisle a každá v jiném
okrese zadrženy. Předpokládejme, že první skupina
měla více štěstí a získala podvodně třeba 200 tis. Kč,
zatímco druhé se podařilo vybrat pouze 100 tis. Kč.
První skupina měla v kufříku 150 karet, druhá jen 80.
Policie na základě příkazu příslušných
státních
zástupců začíná oba případy šetřit.
Až potud je příběh obou skupin podvodníků velmi
podobný a rýsuje se tedy zřejmě i podobný happy
end. v podobě vítězství spravedlnosti a potrestání
pachatelů. A ten, jehož podvod byl společensky
nebezpečnější,
bude nepochybně také přísněji
potrestán. Ale pozor! – všechno je jinak a
pokračování se překvapivě liší. Zatímco zadržení
členové první skupiny jsou po výslechu propuštěni a
(pokud by se případ dostal k soudu a oni byli ochotni
se k němu dostavit) hrozí jim maximální trest 2 roky
odnětí svobody, členové druhé skupiny jsou ve
vyšetřovací vazbě a soud jim pravděpodobně vyměří
trest v rozmezí 5 až 10 let odnětí svobody. Otázka
zní - čím se členové první skupiny zasloužili o to, že
policie v jejich případě postupovala mírněji a to
přesto, že způsobili větší škodu a jejich jednání bylo
potenciálně nebezpečnější (větší počet karet)?
Abychom předešli úvahám o možné korupci
odpovíme ihned – ničím! Byla tedy policie v prvním
případě méně kvalifikovaná či méně schopná?
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Na základě žádosti Policie ČR vypracovalo SBK
k popsanému problému odborné stanovisko
které zde otiskujeme.
Bankovní platební karta je elektronický platební
prostředek ve smyslu zákona č.124/2002 Sb (Zákon
o platebním styku) sloužící k bezhotovostní úhradě
zboží a/nebo služeb a k výběru hotovosti. Patří
tedy mezi bezhotovostní platební prostředky ve
smyslu § 143 zákona č. 412/2002 Sb (Trestní zákon)
Jedinou právní definicí platební karty je § 15 zákona
č. 124/2002 Sb podle kterého
"Elektronickým
platebním prostředkem je a) prostředek vzdáleného
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přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se
zpravidla vyžaduje identifikace držitele osobním
identifikačním číslem přiděleným vydavatelem, nebo
identifikace jiným způsobem".

ustanovení k ochraně peněz rozšířena i na ochranu
peněz jiných než tuzemských (i když uvedená
ustanovení nebyla výslovně omezena na tuzemské
peníze), tuzemským a cizozemským bezhotovostním
platebním prostředkům, jakož i tuzemským a
cizozemským cenným papírům.

V ČR jsou vydávány bankovní platební karty
mezinárodních asociací pod značkou VISA, VISA
Electron, MasterCard a Maestro a mezinárodních
společností Diners Club a American Express. Každá
taková bankovní platební karta je vydána pod
unikátním číslem a je určena k užívání pouze
konkrétní oprávněnou osobou. Prakticky to znamená,
že nemůže nastat situace, aby se vyskytly v oběhu
dva či více platné "originály" bankovní platební karty
se stejným číslem a stejnou dobou platnosti. Ve
smyslu uvedeného zákona jsou elektronické platební
prostředky definovány výhradně svoji funkčností.
Zákon nedefinuje náležitosti platební karty ani
nespecifikuje její ochranné prvky, které jsou
definovány asociací pod jejíž licencí je karta
vydávána. Ochranné prvky se liší podle různých
asociací co do počtu i obsahu, a zejména podléhají
technologickému vývoji.

Paragraf 144 trestního zákona při ochraně oběhu
tuzemských peněz používá pojmu "náhražky
tuzemských peněz", aniž tuto náhražku v zákoně
definuje, ale lze dovodit, že náhražku je možno dát
do oběhu splňuje-li funkčnost nahrazované věci. Z
kontextu použití pojmu "náhražka" až v § 144 dále
vyplývá, že společné ustanovení v § 143, kterým se
rozšiřuje ochrana peněz i na další moderní platební
prostředky, se vztahuje výslovně a pouze na
paragrafy § 140 až § 142 týkající se peněz, a nelze
tedy podle záměru zákonodárce tento pojem
vztahovat na jiné prostředky platebního styku
(bezhotovostní platební prostředky, cenné papíry)
než na peníze v oběhu.
Tomuto závěru odpovídá také znění vyhlášky č. 36
České národní banky ze dne 21. února 1994 o
podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky,
mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět
předměty, které je úpravou napodobují. Uvedená
vyhláška používá pro zmíněné platební prostředky
souhrnný pojem "symboly peněz" (a nikoli náhražky).

K ochraně proti padělání či pozměňování jsou u
bankovních platebních karet v praxi používány
ochranné prvky vizuálního, mechanického a
elektronického charakteru. Pro použití bankovní
platební karty je plně zachováván princip "něco
mám", tzn. fyzicky a/nebo elektronicky vydanou
platební kartu a "něco znám", tzn. osobní
identifikační číslo (tzv. PIN) případně podpis
oprávněného držitele.

Elektronické platební prostředky obecně nemusí být
vždy vázány na konkrétní materiální provedení,
(např. elektronický platební prostředek vydaný pro
využití na internetu). Zákon č. 124/2002 Sb hovoří o
použití elektronického platebního prostředku na
dálku, bez fyzického předložení (§ 18 ), to se děje
prostřednictvím přenosu dat. Podstatný pro
jednoznačnou elektronickou identifikaci platební
karty "na dálku" je v tomto případě datový obsah
záznamu na magnetickém proužku nebo
v mikroelektronickém čipu, tento záznam obsahuje
všechny podstatné identifikační znaky jako číslo
karty, jméno držitele a bezpečnostní údaje. Při
takovém použití v platebním styku nejsou, ani
nemohou být vyžadovány grafické prvky karty ale
pouze obsah datového záznamu na magnetickém
proužku nebo v čipu, takto provedená platba je po
pozitivní kontrole dat pokládána za provedenou touto
platební kartou a tedy platnou. Je proto zcela
zavádějící (a mimo kontext zákona č. 412/2002)
hovořit v takových případech o náhražkách. Dojde-li
k padělaní nebo pozměnění elektronického
platebního prostředku, vznikne padělek, který může
mít funkčnost původního prostředku. Zda padělek
tuto funkčnost naplňuje může být předmětem dalšího
šetření (např. znaleckým posudkem); u padělků
elektronických prostředků nelze rozlišovat stupně
padělků (jako u peněz), ale je nutno vyhodnotit, zda
je v digitálním prostředí schopen podvodnou platbu
generovat nebo nikoli.

Podstatou celého systému ochrany platebního styku
s platebními kartami je skutečnost, že ochranné
prvky všeho druhu, obsah elektronického záznamu
na magnetickém proužku, příp. čipu, a autentikační
prvky originálu bankovní platební karty a
oprávněného držitele musí být navzájem v
souladu pro každé provedení platby elektronickým
platebním prostředkem - bankovní platební kartou a
v tomto smyslu podléhá resp. může podléhat úplné
nebo částečné kontrole vydavatele elektronického
platebního prostředku. Tato kontrola je prováděna
vydavatelem, případně jím pověřenými organizacemi/
bankami, metodou, která závisí na způsobu
provedení bezhotovostní úhrady zboží a/nebo služeb
či výběru hotovosti (a použitých technologických
prvků k přijetí karty).
V případě, že ochranné prvky všeho druhu a obsah
elektronického záznamu nejsou na elektronickém
platebním prostředku plně ve vzájemném souladu,
elektronický platební prostředek neodpovídá originálu
a jedná se tedy o padělek, případně pozměnění,
elektronického platebního prostředku (např. bankovní
platební karty), přičemž funkčnost takového
elektronického platebního prostředku k iniciování
platby je zachována.
Na váš dotaz k rozdílu mezi padělanou
(pozměněnou) platební kartou s ochrannými prvky a
tzv. náhražkou (bílý plast s magnetickým proužkem)
si dovolujeme upozornit, že v zákoně č. 412/2002
Sb., trestní zákon, jsou v § 140 až § 142 popsány
trestní činy, které souvisejí s paděláním a
pozměňováním peněz, jejich udávání a výrobou a
držení padělatelského náčiní. V § 143 byla uvedená
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Toto vyjádření bylo vypracováno m.j. na základě
konzultací s Ing. Františkem Tomáškem, ZT 2160/92,
soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví
peněžnictví a pojišťovnictví, se specializací
bezhotovostní platební styk - platební karty.
Za Sdružení pro bankovní karty
Předseda Bezpečnostního výboru v.r.
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ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Pharro
www.pharro.cz

3V Transaction Services
www.3v.ie

Dodavatelé bezkontaktní mobilní technologie:
Cassis International
www.cassis-intl.com
Ecrio
www.ecrio.com
Giesecke & Devrient
www.gi-de.com
IBM
www.ibm.com/us
Inside Contactless
www.mformation.com
mFormation Technologies
www.mformation.com
Nokia
www.nokia.com
NXP Semiconductors
www.nxp.com
Venyon
www.venyon.com
VeriSign
www.verisign.com
ViVOtech
www.vivotech.com
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PROFIL ZEMĚ
Platební karety v České republice
Česká republika svou rozlohou 78,866 km2 a počtem obyvatelstva 10,235 mil. patří k malým
státům, s hustotou obyv. 130 obyv/km2 (srv. s UK - 250, Francie 111 obyv/km2); přirozený
přírůstek na 1000 obyvatel je však záporný: činí -0,6 obyvatele. Nejníže položeným místem
je odtok řeky Labe (115 m), nejvyšší horou je Sněžka (1,602 m), a střední nadmořská výška
České republiky je 430 m.
Pracovní síla čítá 5,31 miliónů (52 % obyv., 2006), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 71,2 % z
celkového počtu obyvatel. V zemědělství pracuje 4,1%, v průmyslu 37,6% a ve službách
58,3% obyvatelstva (2003). Počet imigrantů ročně dosahuje 10 000.
Růst v posledních letech byl podporován exportem do EU (hl. Německo) a výnosností
zahraničních a domácích investic. Domácí poptávka hraje významnou roli a je tažena snižujícími se úroky a
zvyšující se dostupností kreditních karet a hypoték. Vstup do EU dává podnět ke strukturálním reformám, které
problémy na vládní úrovni stále odsouvají. Rozpočtový dluh je okolo 4%. Nezaměstnanost činí 7,7 % a inflace 2,5
% (12/2006). Dluh veřejných financí dosáhl na hranici 30% HDP (2006 odhad). Exportní partneři: Německo
33,5%, Slovensko 8,7%, Rakousko 5,5%, Polsko 5,5%, Francie 5,3%, Spojené Království 4,6%, Itálie 4,3%.
Partneři v dovozu: Německo 30%, Rusko 5,7%, Slovensko 5,4%, Čína 5,1%, Polsko 5%, Itálie 4,8%, Francie
4,5%, Nizozemsko 4% (2005).
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních linek
dosáhl: 3 217 300 (2005), počet mobilních čísel: 11 776 000 (2005). Telefonní systém byl privatizován poměrně
pozdě (2005), ale probíhá modernizace sítě a zkvalitňování služeb; zejména v dynamickém nárůstu mobilních
telefonů. 86 % ústředen je nyní digitálních, k dosavadnímu dvojlinkovému rozvodu byla přidána aplikace ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) pro využití internetu a dalších digitálních signálů; roste počet dálkových
optických kabelů a mikrovlnných radiových spojení.
Počet internetových serverů narostl na 1 267 265 (2006) a počet internetových uživatelů na 5.1 miliónů, s
podílem domácností připojených na internet 19 % (2005), přičemž počet domácností s počítačem bylo 40%. Další
komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí občanského života:
síť železnic dosáhla 9 572 km, silnic je 127 747 km (včetně 564 km dálnic, 2004) a vodních cest 664 km.
Státní svátek vzniku republiky, stále méně uznávaný stále rostoucí částí obyvatelstva, připadá na 28. října.
V tabulce srovnání ekonomik porovnávám s naposledy rozebíraným státem Spojené Království a se Slovenskem.
Srovnání ekonomik, 2005

Francie

Spojené Království

Česká republika

HDP

1 535 mld. EUR

1 547 mld. EUR

160 mld. EUR

Počet obyvatel

60,9 mil.

60,6 mil.

10,3 mil.

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2005)

25 200 EUR

25 600 EUR

15 300 EUR

Počet pracujících

27,72 mil.

30,07 mil.

5,27 mil

Míra inflace

1,7%

2,1%

1,00%

Nezaměstnanost

9,90%

3,70%

9,90%

Historie
Po informacích o kartách v zahraničí obrátíme pozornost na oblast karet v České republice. Podrobnou historii o
rozvoji karet v ČR lze nalézt v článcích o Historii SBK, nicméně připomeneme několik památných dat.
1988

první plastová karta v České socialistické federativní republice - Živnostenská banka, n.p. vydává
dispoziční kartu k Tuzexovým účtům, vedených v "bonech"

1989

Česká státní spořitelna a Slovenská štátná sporitelna vydávají spořitelní kartu k výběru z bankomatu

1989

první domácí kartu k výběru hotovosti v off-line bankomatech vydává Česká státní spořitelna v Praze

1990

první mezinárodní kartu v České republice pod známkou VISA vydává Živnostenská banka, n.p.

1991 první mezinárodní kartu v ČR pod známkou Eurocard/MasterCard vydává Komerční banka
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1991

6.2. ustaveno Mezibankovní sdružení pro platební karty, předchůdce Sdružení pro bankovní karty, které
přispělo k překonání přílišné soupeřivosti mezi bankami na poli karet, přinejmenším zahájením
spolupráce na boji proti zneužívání karet a vytvořením. pracovních skupin se specializovaným oddělením
police. Zakládající banky: 7 bank - Agrobanka, Investiční banka, I.S.C. Muzo, Komerční banka, Poštovní
banka, Tatra banka, a Všeobecná úverova banka)

1991

založení společnosti American Express, s. r.o., (28.února), zastoupení Diners Club Austria

1991

první VISA Business karty vydané ve střední Evropě Živnostenskou bankou

1992

zaváděny první bankomaty napojené na mezinárodní síť Eurocard/MasterCard (19.2.1992) a VISA/Plus

1992

první autorizační terminál (Živnostenská banka) k prevenci podvodů

1992

2. pol.: Česká státní spořitelna otevřela síť 7 ks bankomatů

1992

léto: změna názvu MSPK na Sdružení pro bankovní karty (SBK)

1993

první platební terminály (Komerční banka)

1994

Česká spořitelna vstupuje do SBK; ČSOB a Komerční banka vstupují do Asociace VISA a stávají se prvními
"duálními" bankami

1995

první VISA GOLD karta v ČR vydaná Živnostenskou bankou, a.s.

1998

červenec: karty Maestro - Česká spořitelna zapojila své bankomaty do sítě Europay/MasterCard a začala
vydávat katy Maestro a privátní karty Variant začala vyměňovat za domácí karty Eurocard/MasterCard

1998

založení společnosti Diners Club Czech, s.r.o., (26.října)

1998

Vydávající banky a počet vydaných karet

Banka

počet karet

Česká spořitelna

1 200 000

Komerční banka

300 000

IPB

130 000

ČSOB

30 000

Agrobanka

20 000

Živnostenská banka

7 500

Union banka

6 000

2000

vydání první VISA PLATINUM karty v ČR (Živnostenská banka)

2003

SBK má 18 řádných bankovních členů a 9 nebankovních pozorovatelů.

2007

SBK sdružuje 18 bank a 10 dalších společností přispívající k rozvoji plateb kartami, se statutem členů
pozorovatelů.
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Vydávání karet v ČR
Na trh bankovních karet vstoupilo celkem 14 bank. Kromě toho se vydáváním karet zabývá řada nebankovních
subjektů, které vydávají karty úvěrové.
Název banky

Splacený Kapitál

Komerční banka, a.s.

19 004 926 000

Česká spořitelna, a.s.

15 200 000 000

HVB Bank Czech Republic a.s.

5 124 716 000

Československá obchodní banka, a.s

5 105 000 000

Citibank a.s.

2 925 000 000

Hypoteční banka, a.s.

2 634 738 500

Raiffeisenbank a. s.

2 500 000 000

BAWAG Bank CZ a.s.

1 708 700 000

J&T BANKA, a.s.

1 513 701 000

Českomoravská stavební spořitelna, a.s

1 500 000 000

Živnostenská banka, a.s.

1 360 410 000

eBanka, a.s.

1 184 500 000

Volksbank CZ, a.s.

1 144 700 000

GE Money Bank, a.s.

510 000 000

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s

2 131 550 000

Česká exportní banka, a.s., zkráceně ČEB, a.s.

1 850 000 000

PPF banka a.s.

769 004 327

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

750 000 000

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

660 000 000

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

650 000 000

Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.

600 000 000

HYPO stavební spořitelna a.s.

500 000 000

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

500 000 000

IC Banka, a.s.

500 000 000

Mezi nebankovní subjekty počítáme společnosti Diners Club a American Express, které vydávají charge karty pod
svými vlastními známkami a zajišťují autorizaci a zúčtování plateb. Kreditní karty vydávají také další úvěrové
společnosti; viz tabulku.
Název úvěrové společnosti

Splacený Kapitál

American Express, s.r.o

100 000

Diners Club, s.r.o.

25 000 000

Home Credit a.s. (Home Credit B.V., Nizozemsko)

300 000 000

Cetelem (Cetelem CA, Francie)
CCS Česká společnost pro platební karty a.s.
(Fenika - FleetCor Luxembourg Holding)
GE Money Multiservis (GE Capital Int. Holdings Corp., USA)

180 000 000
52 920 000
20 000 000

Nárůst obliby karet v Česku dokládá graf růstu počtu karet za posledních 5 let (2001 - 2006). současně začaly být
vydávány karty domácí i mezinárodní, a debetní i charge karty. Od r. 1998 banky začaly vydávat také karty
kreditní, generující vyšší výnosy než karty debetní, jejichž přínos byl ve snížení bankovních nákladů a zvýšení
komfortu klientů při získávání hotovosti. Karty byly z počátku vydávány na technologii magnetického proužku a od
r. 1999 i jako karty čipové (IPB banka vydala jak první domácí čipovou MAX kartu, tak první mezinárodní čipovou
kartu v asociaci MC jako kartu Maestro). A nejen to, postupně se z prostředku na výběr hotovosti stává účinný
prostředek bezhotovostního placení. Rychlost rozvoje a různé aspekty karet v Česku přibližují následující tabulky a
grafy, uvádějící souhrnné informace za všechny vydavatele bankovních karet.
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Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR 2000 - 2006
Vydané karty
Karty celkem
Debetní
Kreditních
Charge

2000
4 380 634
4 171 284
41 092
2 187

2001
4 658 902
4 504 285
48 520
2 097

2002
5 296 067
5 194 057
97 629
4 025

2003
6 373 591
5 829 857
203 274
335 269

2004
6 867 733
5 873 728
372 933
327 115

2005
7 390 357
6 418 446
614 542
357 369

2006
7 865 453
6 602 775
885 266
377 412

Přepočítaný roční přírůstek karet CAGR (viz CardMag č. 3/2005) za uvedené roky odpovídá hodnotě
11 %. Zejména v grafu " Vývoj počtu vydaných karet v ČR 2000 - 2006" je patrný stálý nárůst obyvatel, kteří
podlehli kouzlu plastové barevné karty, přičemž počet karet během 6 let se zvýšil o 80 %. Důvod silného růstu je
dán také tím, že počet bank, které vydávají karty se také zvýšil (z 13 v roce 2000 na 18 v roce 2006) a současně
se všechny velké banky staly duálními, tj. vydávají karty pod značkami asociací VISA i MasterCard. Rok 2003 byl
zlomovým rokem ve vydávání charge a kreditních karet, kdy se silně vzrostl počet charge karet, ale hned od
následujícího roku 2004 začal počet kreditních karet převyšovat počet charge karet.

Vývoj počtu karet v ČR 2000 - 2006

8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
Počet karet 4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Struktura vydávaných karet.
Statistika vydávaných karty dokládá převahu karet určených výhradně pro elektronické prostředí (platební
terminály a bankomaty), tj. VISA Electron (54 %) a Maestro (19 %), kterých bylo vydáno 73 %, zatímco
embosované bankovní karty VISA a Mastercard si společně drží pozici na 21 %. Podíl debetních karet (84 %)
Vydané karty celkem

AmEx
0,3% Ostatní
5,0%

Electron
53,7%

MC
12,6%

Maestro
19,2%

VISA
8,7%
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Počet karet na jednoho obyvatele
Parametr, umožňující srovnávat rozvinutost kartového trhu a oblibu karet u spotřebitelů, je počet platebních karet
na obyvatele, příp. na obyvatele ve věkové kategorii 15 - 64 let. Tabulka "Počet karet na obyvatele" dokumentuje
v obou kategoriích vzrůst počet karet o 75 % na obyvatele za posledních 6 let; současně udává relaci k
nejrozvinutějšímu trhu v Evropě.
ČR
počet karet na obyvatele
počet karet na obyvatele ve
věku 15 - 64 let

2000
0,43

2006
0,75

UK
2005
2,36

0,60

1,08

3,5

Uvedený trend v počtu karet i srovnání v počtu karet na obyvatele dokumentuje v podstatě nasycení trhu
klasickými debetními a charge kartami a obracení pozornosti na stále rostoucí zájem vydavatelů i jejich zákazníků
o karty kreditní. Počtem karet na obyvatele Česko patří mezi přední země střední a východní Evropy.
Pokud se má ČR přiblížit rozvinutým kartovým státům musí se vydavatelé více zaměřit na karty s čipy, nabízející
pro klienty příslib vyšší bezpečnosti plateb a dalších přidaných služeb, a také více na kreditní karty, spojující
výhody bezhotovostního placení s řízením rodinných finančních toků využíváním snadno dostupného úvěru.
Druhého rozvojového prvku lze dosáhnout vydáváním karet ve spolupráci s dalšími partnery jako co-brandované,
partnerské karty nesoucí logo vydavatele i partnerské organizace. Příkladem partnerských karet mohou být
následující produkty na českém trhu
Vydavatel
Česká spořitelna
ČSOB

Partner

Asociace

ČSA
Golf
Oberbank
Voksbank
ČSOB
Makro
Benzina (karta Dynamic)
ČSA
Shell Mastercard
Škoda Club
Renome (obch. domy Baťa, Droxi, Blažek,
Reserved, Klenoty)

Diners Club

Komerční banka
Citibank
HVB

Diners Club
Diners Club
Diners Club
Diners Club
Diners Club
MasterCard
VISA Electron
Mastercard
Mastercard
VISA
VISA

Využívání karet v ČR
Během času se "karta" stala obvyklým platebním prostředkem, nejprve k výběru hotovosti v bankomatech, v
současné době slouží nejen ke koupi luxusního zboží, ale je běžně přijímána i v obchodních řetězcích.
Bankomaty
Bankomaty patří neodmyslitelně k platebním kartám, první karty umožňovaly pouze výběr uložených peněz na
účtech. Po prvních bankomatech České spořitelny také ostatní instituce zaváděly svoje sítě bankomatů. V
současné době jsou bankomaty obhospodařovány několika provozovateli, kterými jsou buď velcí vydavatelé karet
nebo nezávislí poskytovatelé specializovaných služeb (provozující bankomaty pro jednotlivé banky) či
specializované společnosti.
Provozovatelé bankomatů
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Společnost

Založena

Počet bankomatů

Česká spořitelna

1825

1081

Global Payments Europe
(dř. MUZO, zal.1990)

2004

> 2000

Euronet Worldwide

1997

140

Pharro

2004

35

30
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Vývoj počtu bankomatů
2000

ATM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Počet bankomatů

1 589

1 909

2 350

2 669

2 850

2 892

3096

Počet trn (mil.)
Objem trn (mil. Kč)

81,642
171 821

96,291
233 991

108,249
292 493

116,825
352 253

126,816
401 818

133,508
447 277

146,005
510 310

2004

2005

2006

Počet bankomatů

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000

2001

2002

2003

Růst počtu bankomatů v uplynulých 6 letech mírně převyšuje tempo nárůstu počtu karet (80%) nárůstem o 95%
(CAGR = 12%).

Počet a objem výběrů ATM
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
2000

2001

2002

Počet výběrů

2003

2004

2005

2006

Objem výběrů (tis. Kč)

Objem výběru hotovosti z bankomatů se vyvíjel mnohem prudčeji, než nárůst počtu transakcí, tedy rostla průměrná částka výběru: z 2 105 Kč (v roce 2000) na 3 500 Kč (na nárůst mělo bezpochyby vliv zavedení vyšších poplatků za výběr hotovosti v bankomatu provozovaným jiným provozovatelem než vydávající bankou).
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Obchodní místa, z toho POS terminály
Uzavíráním smluv s obchodníky se zabývá 5 bank, pořadí odpovídá objemu zpracovaných transakcí: Komerční
banka, Česká spořitelna, ČSOB, HVB Bank a eBanka. Počet obchodních míst plynule narůstal, se stále se
zvyšujícím podílem elektronických platebních terminálů (až na 79 %), které umožňují rychlejší průběh transakce.
V posledním roce počet terminálů poklesl vzhledem uplatňujícím se vlivům konsolidace obchodních míst (tj.
zanikání nebo sdružování obchodníků), zrušení přijímání karet u rizikových obchodníků a vyřazení nefunkčních
obchodních míst.
Obchodníci

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Provozoven celkem

33 807

38 956

40 224

48 723

51 393

54 667

53 265

Provozoven s POS

12 543

18 998

25 439

31 678

37 394

42 909

41 875

Počet provozoven
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

2000

2001

2002

2003

Počet provozoven

2004

2005

2006

Počet provozoven s POS

Růstu počtu míst, kde lze kartou zaplatit, odpovídá i nárůst počtu a objemu plateb.
Obchodníci
Počet plateb
(mil.)
Objem plateb
(mil. Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

10, 741

21,886

35,815

67,652

83,493

120,342

132,082

20 162

32 896

42 484

77 588

91 727

142 735

157 066

Počet a objem plateb
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
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Počet plateb
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Vývoj výše průměrné platby klesal z 1 877 Kč (2000) na 1 200 Kč (2006), což odpovídá ochotě držitelů karet
používat karty i pro běžné, neexklusivní nákupy.
Porovnání poměru bezhotovostních plateb k výběrům hotovosti
Podíl počtu bezhotovostních plateb na všech transakcí se zvyšoval z 12 % (2000) na 48 %; podíl objemu plateb
však narostl z 11 % (2000) na pouze 24 %, neboť podíl výběrů hotovosti rostl rychleji. Při přepočtu počtu
transakcí za rok na jednu kartu docházíme k vyrovnanějšímu, i když ne uspokojivému poměru - počet výběrů
hotovosti mírně převyšuje počet plateb (14 : 12).
Porovnání souhrnných charakteristik kartového trhu s trendem např. v UK a Francie podává tabulka.
ČR

%

UK (2005)

%

141,6 mil.

Francie
(2005)

%

Počet bankovních karet

7 705 153

51.2 mil.

Počet plateb/kartu/rok

12,3

46,6

43,8

70

103,5

80

Počet výběrů hotov/kartu/rok

14,1

53,4

18,4

30

25,3

20

Počet transakcí

6,27 mld.

Počet plateb

94 510 802

46

6,2 mld.

70

4,98 mld.

80

Počet výběrů

108 955 463

54

2,6 mld.

30

1,29 mld.

20

Objem transakcí

325,4 mld.

Objem plateb (Kč)

110 384 587

22,75

€ 470 mld.

67

236,8 mld.

72,7

Objem výběrů (Kč)

374 981 997

77,25

€ 232 mld.

33

88,6 mld.

27,3

Průměrná platba (Kč)

1 200

Průměrný výběr (Kč)

3 500

75 € (2100
Kč)
90 € (2520
Kč)

47,60 € (1370
Kč)
68,50 € (1986
Kč)

PLATBY

ČR

UK (2005)

Francie (2005)

Počet obchod. míst

53 265

N/A

1 030 000

z toho POS terminálů

41 875

N/A

750 000 (73 %)

3096

54 427

46 150

VÝBĚRY
Počet bankomatů

Způsob využívání karet
Způsob, jakým jsou používány bankovní karty VISA a MasterCard v ČR v porovnání se světovým trendem uvádí
tabulka. Ukazuje se, že navzdory pozitivnímu růstu si spotřebitelé v Česku na platby kartami za nákupy zboží a
služeb zvykají velmi pomalu a objem plateb je 3x menší než objem výběrů hotovosti.
bezhotovostní platby

výběry hotovosti

svět

65 %

35 %

Česko (2006)

24 %

76 %

Ke změně dosavadního trendu s převažujícími výběry hotovosti kartou (tj. v bankomatech, na přepážkách bank,
šeky nebo elektronickou mezibankovní kartou) snad povede růst počtu kreditních karet, u kterých výběr hotovosti
pro klienta ponese vyšší náklady (v úročení i poplatcích) než bezhotovostní platba. Podle průzkumů asociace
MasterCard si však výhod či vůbec konceptu kreditní karty není vědomo na 70 % obyvatel.
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Čipové karty a migrace na EMV karty
V oblasti zavádění čipové technologie stále roste podíl čipových a hybridních karet vůči kartám spoléhající jen na
magnetický proužek, neboť nabízejí vyšší bezpečnost, zrychlují obsluhu u terminálů snížením počtu on-line
autorizací a umožňují využívat širokou paletu přidaných služeb. Čipové karty se podle standardu, který umožňuje
jejich komunikaci se zařízeními, označují také jako EMV karty (standard vytvořený konsorciem EurocardMastercard-VISA).
Čipové karty se v ČR začaly zavádět od r. 1998. Oproti např. Francii, kde zaznamenaly silnou státní podporu,
veškeré náklady na zavedení čipových karet nesou domácí banky.
1998 - první čipová karta byla vydána bankou IPB
2006 -

V Česku byl koncem roku 2006 pro standard EMV migrováno významný počet karet a zařízení pro jejich
akceptaci:
97,5 % bankomatů,
84,3 % POS terminálů a
44,2 % debetních a 32,6 % kreditních karet v oběhu.

Čipové karty také umožní rozvoj bezkontaktních plateb (podle standardu NFC - Near Field Communication), kdy je
v kartě zabudovaná anténa pro radiovou komunikaci s platebním terminálem na krátkou vzdálenost. To umožňuje
např. rychlou platbu za jízdné v turniketech metra, a další aplikace na sebe nenechají čekat.
Vedle bezkontaktních plateb se také začínají uplatňovat mobilní telefony pro vzdálené platby, s aplikací uloženou v
"bezpečné oblasti" SIM karty, a vytváří se tak přímá konkurence platebním kartám tak, jak je od 60. let známe.
Bezpečnost karet
Není takového platebního prostředku, aby k němu neexistovaly padělky a nedělaly se s ním podvody. Naštěstí
situace v České republice byla vždy díky infrastruktuře, pomalu a ohleduplněji se rozvíjejícího trhu a mezibankovní
spolupráci lepší než v jiných zemích. Již v r. 1992 se podařilo prosadit do trestního zákona ustanovení o trestnosti
padělání platebních karet, jejich neoprávněného držení a podvodů s nimi.
V rámci SBK byl na podzim roku 1997 založen roce Bezpečnostní výbor SBK, který sdružuje pracovníky bank a
dalších institucí a organizací, zabývajících se řešením podvodných transakcí. Jejich spolupráce s orgány činnými
v trestním řízení v boji proti organizovaným nájezdům podvodníků nese užitek ve snižování ztrát z podvodů.
Snižování je patrné v tabulce "Podezřelé transakce - procentní body (Basis Points)", kde údaje odpovídají tzv.
"napadení kriminální činností". Procentní body vyjadřují poměr celkového objemu podvodných případů
nahlášených vydavatelskými bankami k celkovému objemu obratu uskutečněného v akceptační infrastruktuře u
obchodníků (tedy nikoli u bankomatů) na území ČR kartami MasterCard a VISA. Výši skutečných finančních ztrát
vzniklým bankám nebo obchodníkům v ČR se zmíněnou a včasnou spoluprací daří v mnoha případech významně
snížit.
Podezřelé transakce - procentní body (Basis Points)
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Basis Points [%]

0,15

0,073

0,057

0,064

0,050

0,014

Uvedené údaje za Česko můžeme srovnat s USA: podvody u PINových transakcí (tj. autentikované pomocí PINu
místo vlastnoručního podpisu) dosahují v USA 1 basis points bodu (0,01 %), u transakcí s podpisem podvody
dosahují 6 basis points bodů (0,06 %) .
Závěr
Výše uvedený popis světa karet v Česku se zabýval bankovními kartami, v počtech a objemech transakcí byly
navíc zahrnuty i karty Diners Club a American Express. Vzhledem ke kartám vydávaných úvěrovými společnostmi
(které statistické údaje často nezveřejňují) lze odhadnout, že celkový počet vydaných karet se blíží téměř k10 mil.
karet. Další rozvoj platebních karet bude spočívat v masovém rozšíření čipových karet a zavedením dodatkových
služeb na čipu. Za dveřmi čekají předplacené karty pro spotřebitele, pro které není samozřejmostí běžný účet v
bance. Počty transakcí kartami se dále zvýší zavedením karet využívající novou technologii bezkontaktní
komunikace s platebními terminály. Pro zvýšení atraktivity plastových karet v peněžence a nalákání mladších lidí
mohou být také využity technologie individuálních návrhů designu potisku karet.
Banky prostřednictvím zástupce Sdružení pro bankovní karty se zúčastňují jednání komise pro zavedení SEPA
pravidel, informace jsou dostupné a využívány. Můžeme konstatovat, že české prostředí je na tato pravidla

připraveno.
cardmag | ft | research

cardmag no 1/07

34

© 2007

TECHNOLOGIE
VISA podporuje mobilní platby

aplikace pro čip v mobilu, ale také software
umožňující bankám přizpůsobovat se zkušenostem a
požadavkům svých zákazníků. Outsourcovala některé
prvky systému, vyvinula specifikace pro dodavatele,
zajistila licence a spolufinancovala vývoj software.

Visa za podpory konsorcia
dodavatelů
připravila
platformu pro zpracování
mobilních plateb, kterou
mohou využít vydavatelé karet k testování a
vydávání produktů pro bezkontaktní platby mobilními
přístroji a se souvisejícími službami. Platforma
podporuje bezkontaktní platby, převod peněz mezi
osobami (z karty na kartu) a personalizaci VISA
kartového účtu "vzduchem". Také jsou podporovány
vzdálené platby prostřednictvím internetu za zboží a
služby, pokud je mobilní přístroj (tj. mobil) vybaven
webovým rozhraním.

Zkušenosti s ustanovením programu EMV s Europay
a MasterCard s mnoha dodavateli využila k vytvoření
sítě dodavatelů i pro mobilní platby. To však bylo
mnohem komplikovanější vzhledem k velké
různorodosti mobilních přístrojů, které také mají
četné neplatební aplikace. Nicméně snahou VISA
bylo umožnit otestování prvních mobilních převodů
typu karta-karta, varovných zpráv a řízení účtu.
Příkladem nasazení dodavatelů v novém konsorciu je
ustanovení nové společnosti Venyon (prosinec 2006)
společnostmi Giesecke & Devrient (výrobce čipových
karet v Německu) a Nokia (největší výrobce
mobilních telefonů ve Finsku). Smyslem je podílet se
na vývoji "blízké komunikace", s využitím standardu
Near Field Communication (NFC) pro bezkontaktní
platby s využitím čipové technologie, když se mobil
klienta nachází v blízkosti čtecího zařízení, resp.
vysílače. G&D provozuje technologii umožňující
"vzduchem" personalizaci informací z platební karty a
dalších aplikací na zabezpečeném čipu v mobilním
telefonu. Nokia byl první dodavatel mobilních
telefonů s vlastnostmi podle standardu NFC.

Mezi služby přidané hodnoty může patřit kontrola
zůstatku na účtu, přijímání varování při podezření na
podvodnou transakci nebo výplata kuponů u
obchodníků.
Cílem ustanovení konsorcia byla ze strany VISA Int.
snaha ušetřit bankám náklady s vlastním výzkumem
a vývojem a ušetřit čas a náklady potřebné pro
vyhledání potencionálních dodavatelů. Současně by
konsorcium mělo napomoci dodáním různých
komponent požadovaných pro programy mcommerce k urychlení komercializace mobilních
plateb. VISA vyvinula nejen bezkontaktní platební

Společnost Venyon sídlí v Helsinkách, další pracoviště jsou v Mnichově (datové
centrum) a Dallasu. Společnost G&D přispěla do podniku podílem 57%, Nokia podílem
43 %. Venyon bude nabízet host služby umožňující mobilním operátorům, bankám,
kartovým společnostem či obchodníkům a poskytovatelům digitálních služeb instalovat jejich aplikace pro platební
karty, jízdenky a pod. Aplikace jsou uloženy v bezpečném čipu (SIM karta) v mobilu umožňujícím NFC
komunikaci. Společnost Venyon bude podporovat NFC zařízení od všech výrobců mobilů.
Struktura služeb společnosti Venyon

Zdroj www.venyon.com, (OTA = Over-the-Air, NFC- Near Field Communication)
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Konsorcium spolupracujících dodavatelů:
Společnost

Sídlo

www

Cassis International

Singapore

www.cassis-intl.com

Ecrio

Cupertino, Kalifornie

www.ecrio.com

Giesecke & Devrient

Munich, Germany

www.gi-de.com

IBM

Menlo Park, Kalifornie

www.ibm.com/us

Inside Contactless

Menlo Park, Kalifornie

www.insidecontactless.com

mFormation Technologies

Edison, New Jersey

www.mformation.com

Nokia

Helsinki, Finsko

www.nokia.com

NXP Semiconductors (dř. Philips)

Eindhoven, Nizozemsko

www.nxp.com

Venyon

Helsinki, Finland

www.venyon.com

VeriSign

Mountain View, Kalifornie

www.verisign.com

ViVOtech

Santa Clara, Kalifornie

www.vivotech.com

Vývojové programy firmy Giesecke
& Devrient

identifikaci notářů k optimalizaci korespondence s
jejich klienty. Asociace bude vystupovat jako
certifikační autorita a později bude podpisové karty
vydávat třetím stranám, např. svým klientů, firmám a
dalším klientům. Dodávané čipové karty využívají
operační systém G & D pro čipové karty STARCOS
SPK 2.4.

Vedle sledování rozvoje čipových platebních karet
můžeme paralelně sledovat i jiné aplikace v
příbuzných oborech, v nichž se aplikace mohou
vzájemně protnout. Přibližme některé aktivity firmy
Giesecke & Devrient (G & D) známé v oboru
platebních karet.

Potřeba čipů pro různé aplikace stále roste, letos má
nárůst činit až 20 %, a dostává se pod silnou
mezinárodní konkurenci. Aby G & D mohla lépe čelit
tomuto tlaku, převedla výrobu čipových karet z
Louisenthalu v Bavorsku do Nitry na Slovensku, do
nové továrny o rozloze 20 000 m2. Je to jedna z
největších hal na světě na produkci čipů pro mobilní
komunikaci, elektronické platby, zdravotní a
identifikační aplikace. Stavba si vyžádala investici 20
mil. euro a bude zaměstnávat 250 pracovníků.

Výsledkem dlouholeté spolupráce společnosti G & D s
vládou Lotyšska, která začala v roce 1991 dodáváním
bankovek pro lotyšskou národní banku, bude
dodávání elektronických cestovních pasů (e-pasy). V
příštích 5 letech má být dodáno 1,1 mil. e-pasů,
spolu s nezbytnými systémy pro pořizování dat, jejich
zpracování, personalizaci a vydávání dokumentů.
Lotyšsko se tak připojilo k Rakousku a Makedonii,
kterým G & D e-pasy již dodává.První dodávky se
mají uskutečnit ve třetí čtvrtletí 2007. Na ochranu
před podvodným použitím k posílení ochranných
prvků jsou elektronické pasy využívají v čipu uložené
biometrické údaje o držiteli. Vedle digitální fotografie
budou také po roce 2008 obsahovat otisky dvou
prstů. Čip umožní elektronicky ověřovat zda
předkladatel pasu je jeho skutečným držitelem.
Dodávaná aplikace e-pasů vychází z doporučení
International Civil Aviation Organization (ICAO),
agentury Spojených národů, a povinnými zásadami a
pravidly odpovídá specifikacím EU a e-pasy tedy
budou použitelné po celém světě.

cardmag | ft | G & D

Společnost G & D začala dodávat do Brazílie pro
Národní asociaci notářů (sdružující 20 000 notářů)
čipové karty umožňující digitálně podepisovat
dokumenty přenášené mezi veřejnými notáři a jejich
klienty. Karty podporují PKI infrastrukturu
(infrastruktura veřejného klíče), která je v Brazílii
zaváděna od r. 2004. Karty také budou sloužit k
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BEZPEČNOST
I obchodníci se "snižují" k
podvodu

neautorizovaných transakcí na nízké částky (např. od
1$ do 3,95$) a následné provedení kreditů na stejné
částky. Kredity nejsou zahrnuty ve výpočtu poměru
objemu částek chargebacků, ale neautorizované
transakce se do celkového počtu transakcí započetly,
i když se žádné zboží neprodávalo.

Statistiky o podvodech v drtivé většině zahrnují
zneužití vydaných platebních karet jednotlivými či
organizovanými podvodníky, ať již paděláním karty
nebo zneužitím originálu po krádeži. Škoda dopadá
na jednotlivé držitele karet a chargebackové řízení je
velmi nákladné.

Spolupráce soukromé
společnosti a MasterCard
proti podvodům

Občas dochází i situaci, kdy karty zneužívá přímo
obchodník. Typickým příkladem může být soudní
proces v USA s distributorem přírodních léčivých
přípravků, Berkeley Premium Nutraceuticals - BPN,
který k nabídce využíval internetu, zákaznických
center, poštovních zásilek a obchodů. Postiženo bylo
sedm organizací, včetně bank, prodejců a
zpracovatelů transakcí. V soudní při se distributorovi
BPN kladlo mimo jiné za vinu, že si zaznamenával
čísla platebních karet od klientů, kteří požádali o
bezplatný vzorek a pak kartový účet zatížili částkou
za celou zásilku. Žaloba tvrdí, že během 4 let
společnost uskutečnila prodej na platební karty za
100 mil. USD a požaduje náhradu této částky. Během
stejného období majitel společnosti BPN uložil na své
osobní účty více než 66 mil. dolarů.

Společnost Base Point Analytics & Consulting,
založená specialisty z HNC Software, která vyvinula
známou neuronovou technologii Falcon používanou
celosvětově na boj proti podvodům, nabízí proti
podvodům prediktivní modely a konzultační služby.
Dodává jak přizpůsobené produkty, tak balíček funkcí
vyhodnocující rizikové transakce v reálném čase. Pro
MasterCard přizpůsobil prediktivní technologii pro
monitorování autorizačních žádostí z PINových
transakcí na debetní karty a tento program bude
nasazen v Brazílii, Kanadě, USA a Venezuele
začátkem roku 2007. MasterCard přispívá k
vybudování předpovědního modelu společnosti
BasePoint poskytnutím historických dat získaných od
svých vydavatelů karet o potvrzených podvodech s
PINem a s globálním nasazením se počítá v roce
2008. Pro tvorbu modelu nejsou zapotřebí žádné
informace o jednotlivých držitelích karet. Na jeho
tvorbě se podílejí bývalí fraud manažeři z bank Wells
Fargo, Bank of America, and Capital One. Popsaný
systém čelí konkurenci od velkých společností Fair
Isaac, ID Analytics a SAS.

K ochraně před tímto typem podvodníků rozeberme,
jakými způsoby došlo ke zneužití systému. Předně
majitel a další obžalovaní obchodníci podvedli banky
a zpracovatele transakcí nepravdivými prohlášeními v
žádosti o uzavření smlouvy na přijímání karet u
obchodníka. Na více než 10 žádostech pod různými
obchodními jmény uvedli, že jako jednatelé
organizací nikdy neměli za strany banky ukončený
smluvní vztah na přijímání karet. Obvinění se také
týká použití podvodů k vykazování asociacemi
vyžadovaného poměru objemu částek chargebacků k
částkám uskutečněných prodejů pod 1 procentem.
Podvod spočíval ve vystavení např. tří prodejních
dokladů k jedné kartě týkající se jediné objednávky;
ve statistice banky nebo procesora tak vznikla
situace tří prodejních transakcí. Dalším způsobem,
zjištěným ale i v České republice, byl nákup produktu
vlastní kartou majitele obchodu. Třetí způsob
vylepšení statistiky spočíval v provedení
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Podvody u PINových
transakcí
Podvody u PINových transakcí, tj. transakcí
autentikovaných pomocí PINu místo vlastnoručního
podpisu, dosahují v USA 1 procentního bodu (1 cent
z každých 100 utracených dolarů). Z porovnání tak
vycházejí mnohem lépe než transakce s podpisem, u
nichž podvody dosahují 6 procentních bodů.
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ROZHOVOR
S panem Sirusem Zafarem, novým ředitelem kartového odboru KB jsem se setkal během jednoho
lednového odpoledne na akci společnosti Diners Club Česká republika ... využil jsem příležitosti k
položení několika otázek a zde přinášíme našim čtenářům téměř autentický záznam …
Roman Kotlán, cardmag : Mohu Vás požádat, abyste se našim čtenářům představil a poodkryl i
některé z Vašich osobnostních rysu a zájmů?
Sirus Zafar : Kde začít? Cardmag je časopis o kartách, tak asi u karet. S trochou nadsázky se dá
říci, že jsem svůj dosavadní profesní život zasvětil platebním kartám. Vzpomínám, jak jsem
jednoho dne před deseti lety narazil na inzerát společnosti I.S.C. MUZO, která hledala
programátory pro centrum platebních karet. Tak nějak to začalo….Od té doby mě karty stále
provázejí a co je důležité, pořád mě baví. Stejně tak mě pořád baví být v centru dění, mít kolem
sebe hodně lidí, prostě mám rád "cvrkot" a ten mě díky třem dcerám ve věku od 6 měsíců do 8 let
obklopuje nejen v práci, ale i doma.
Mým velkým koníčkem je atletika, které jsem se dříve aktivně věnoval. Je to krásný sport a kdo se
jí oddá, pochopí, proč se jí říká královna. Atletika mi hodně dala. Nemyslím teď fyzickou kondici,
která už je pryč, ale hodnoty a pohled na svět, ty totiž zůstávají.
RK : Děkuji za poměrně zajímavé představení, a pokud můžeme pokračovat v podobném duchu,
zkuste prosím přiblížit své záliby našim čtenářům v následujících rovinách … Vaše oblíbená barva,
oblíbený film či role, herec, hudební či umělecký směr, které kuchyni dáváte přednost, který nápoj
Vás téměř vždy uspokojí, pokud dáváte přednost značkovým výrobkům, kterou značku
upřednostňujete, do které země se rád vracíte, máte oblíbenou nějakou restauraci, kavárnu či bar?
Jak relaxujete, sportujete? Jakého životního kréda se držíte?
SZ : Oblíbená barva? Asi se to mění podle ročního období. V tuto dobu bych velmi preferoval
sněhově bílou. Ale letos je jí zatím nějak málo. Pokud jde o film, pak jsou moje preference
naprosto jednoznačné. Mám rád komedie, skoro bych řekl bláznivé komedie. V hudbě mě nikdy
nezklame Sting, Richard Miller. Ale já rád experimentuji a rád objevuji nové věci. Teď k tomu jídlu
a pití: Moje manželka vaří skvěle a laťku nasadila hodně vysoko, takže nejraději jím
doma. Nemám oblíbenou jednu konkrétní restauraci, kam bych chodil, ale spíš si vybírám
restauraci podle jídla, které si chci dát. Do jedné zajdu na dobré lasaně, do jiné na oblíbené
špagety, do jiné na steak. Rád si dám červené víno, spíše lehčí než těžké A musím se přiznat, že
pivo nemusím. Nejlepší relaxací je pro mě sport. V poslední době je to volejbal a tenis, ty se
snažím hrát pravidelně. Skvělá relaxace jsou lyže. Tam se to dá dohnat až k extázi. Ale to je při
sjezdech prudkých kopců s panenským prašánkem daleko od sjezdovek. To si i sám pro sebe
zakřičím! Ještě před pár lety jsem stíhal trénovat malé atlety a atletky. Byla to skvělá práce a
doufám, že se k ní ještě někdy vrátím. Kontakt se sportovním dorostem se ale snažím udržovat
pořád. Organizuji lyžařské a cyklistické tábory pro děti. Jeden týden v zimě, jeden v létě. Jsou to
výborné akce a co je hlavní: děti se na ně těší! To mě hodně naplňuje a dodává energii. Životní
kredo? Mně se líbí "Každý jsme nějaký". Je to jednoduché, ale je v tom spousta toho, co lidé
potřebují. Odlišnost plus tolerance.
cardmag : Na přelomu roku jste učinil poměrně výraznou změnu v profesní kariéře; ukončil jste
své několikaleté působení ve vrcholovém managementu společnosti GPE a vstoupil jste do
bankovního světa. Můžete nám přiblížit Vaše první pocity na novém působišti resp. jak byste
zhodnotil Vaše dnes již minulé působení ve společnosti GPE?
SZ : Ve společnosti MUZO, později Global Paymnets Europe jsem působil deset let a za tu dobu
jsem tuto společnost prošel prakticky celou. Začínal jsem jako programátor a dosáhl pozice člena
představenstva zodpovědného za obchod. Od určitého okamžiku ale bylo těžké hledat nové
výzvy a proto jsem se rozhodl pro změnu. Chtěl jsem i nadále zůstat v oboru, ale současně se také
na oblast platebních karet podívat z jiného úhlu. Velmi mne lákalo poznat prostředí banky,
kde platební karty samozřejmě hrají významnou roli. V době, kdy jsem se rozhlížel po novém
angažmá mne oslovila Komerční banka a musím říct, že jsem příliš neváhal. Komerční banka je
pro mě v oblasti platebních karet v ČR synonymem inovací.
cardmag : Po deseti letech v oboru platebních karet jste se rozhodl zůstat v této oblasti. Napadlo
Vás někdy odejít? Začít dělat něco jiného?
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SZ : Abych řekl pravdu, tak nenapadlo. Platební karty mě v tomto směru naprosto pohltily. Je to
úžasný obor. Nabízí snad nekonečné možnosti nápadů, inovací. Je v tom obrovská dynamika a to je
to, co mám rád. Rozhodnu-li se někdy z tohoto oboru odejít, myslím, že to bude jedině zpět ke
sportu nebo nějaké pedagogické činnosti. Kromě toho, že platební karty jsou technicky velmi
zajímavé, drží mě u nich i to, že v této oblasti potkáváte známé tváře. Potvrdilo se mi, že toto
pravidlo platí nejen v České republice. Napadá mě takové přirovnání: Je to velký mezinárodní tým,
který se věnuje sportu jménem platební karty. Já měl štěstí, že jsem se do tohoto týmu dostal.
Poznal jsem řadu skvělých lidí a získal nové přátele.
cardmag : Dokázal byste několika slovy vystihnout hodnotu resp. přínos své osobnosti pro KB a její
partnery? Jak hodláte využít své znalosti a zkušenosti z "druhé" strany kartového businessu, tzn.
Ze strany dodavatele služeb pro bankovní sektor?
SZ : To je dobrá otázka. Komerční banka má výborný tým odborníků na platební karty. Co jim
vlastně mohu dát? Má vize je jasná. Považuji se za člověka, který stále vymýšlí, co nového by se
dalo udělat, s čím přijít na trh, jak být na špici. To je to, na čem chci pracovat v Komerční bance.
Určitě mi v tom pomohou široké zkušenosti od techniky až po obchod. Měl jsem možnost se
seznámit s karetním obchodem v řadě zemí, a to jak v Evropě, tak v USA, Kanadě, Turecku nebo v
Rusku. Díky tomu jsem získal řadu zkušeností, které mě samozřejmě velmi obohatily.
cardmag : Čím je podle Vašeho mínění český trh zajímavý a čeho byste českému trhu dopřál více?
SZ : Vnímám český trh jako inovativní. Jako jedni z prvních v regionu jsme začínali s čipovou
migrací na EMV, s e-commerce nebo M-commerce. Popularita používání karet výrazně roste a
dynamika růstu je vyšší než v západoevropských zemích. V současné době v České republice
výrazně převažují debetní karty nad kreditními. Tento trend se ale v blízké době změní a nárůst
počtu kreditních karet bude dominovat, což otevře další možnosti jak na straně issuingu, tak i
acquiringu.
Co bych dopřál českému trhu? Přál bych trhu ještě více inovací jak pro držitele karet, tak i
obchodní společnosti, které karty akceptují. Platební karta je geniální produkt, tak proč jí ještě
více nevyužít?! Určitě bych rád viděl posun ve využívání platebních karet i v méně tradičních
oblastech, zejména v rozvoji platební infrastruktury ve státní sféře, ve školství, zdravotnictví, atd.
To se ale nepodaří ze dne na den a bude to běh na delší trať, ve které musíme v některých
nekonkurenčních oblastech spojit síly a hledat společná řešení. Držitelé karet očekávají, že jejich
karty budou fungovat vždy a všude. Pokud toto nefunguje, prohrává každý. Přál bych si tedy,
abychom ta společná řešení nalézali rychle a přispěli tím ke spokojenosti všech držitelů karet i
těch, kdo karty akceptují.
cardmag : Zaujala Vás v poslední době nějaká zajímavá inovace z oblasti kartového businessu na
českém, i evropském či globálním trhu?
SZ : Zaujala mne řada věcí. V každé zemi či regionu je něco, co vás upoutá. Něco dělají jinak,
dominuje nějaký produkt, atd. Například jsem byl velmi překvapen, když jsem se seznámil
s karetním obchodem v Turecku. Jestliže jsem český trh označil za inovativní, pak Turecko je
super inovativní, určitě bych právě na tomto trhu čerpal inspiraci pokud jde o věrnostní programy.
Co mne velmi zajímá jsou bezkontaktní čipové platební karty. Technologický pokrok nabízí dnes
více možností, než je schopen člověk vstřebat, využít. Bezkontaktní karty jsou ale podle mého
názoru trefa do černého! Přínosy jsou neoddiskutovatelné: zvýšení komfortu a zrychlení procesu
placení.
cardmag : Děkuji Vám za Vaše odpovědí a komentáře a přeji hodně sil na novém působišti a v nové
roli.
SZ : Děkuji.
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MARKETING
Visa realizovala kampaň "Milujte každý den", jež měla za úkol představit
výhody placení platebními kartami
Společnost Visa Europe realizovala v roce 2006

"Visa je nejrozšířenější, nejuznávanější a
nejpoužívanější platební značka na světě – a to nejen
kvůli tomu, kde všude s ní můžete platit, ale co vše
vám Visa umožňuje," prohlásila Jana Lvová, Area
Manager Visa Europe pro Českou republiku. "Kampaň
"Milujte každý den" podporuje náš závazek dodávat
inovativní produkty a služby, které lze používat
kdekoli, kdykoli a které umožní držitelům našich
karet žít tak, jak si přejí.”

kampaň "Milujte každý den", jejímž cílem je zvýšit
používání platebních karet při nákupech a zároveň
posílit povědomí o pohodlí a flexibilitě elektronických
plateb mezi klienty i obchodníky. Kampaň postavená
na leitmotivu lásky odráží základní poslání
společnosti Visa, jímž je poskytnout držitelům karet
snadný, pohodlný a bezpečný způsob platby za
každodenní drobné nákupy.

"I nadále budeme klientům ukazovat, že platby
kartami Visa a jejich přijímání v obchodech je
výhodné pro spotřebitele, obchodníky i celkově pro
ekonomiku. Čeští držitelé karet si evidentně začali
uvědomovat, že používání karet Visa při nákupech je
bezpečnější, rychlejší a pohodlnější než platby
v hotovosti. Obchodníci na druhé straně zaznamenali
nárůst objemu, spokojenější zákazníky a nižší
náklady na manipulaci s hotovostí," dodává Jana
Lvová.
S kampaní "Milujte každý den" pokračuje společnost
Visa Europe ve svých plánech představovat výhody
placení kartou Visa v České republice. Předchozí
aktivity, jako byla disneyovská kampaň nebo akce
James Bond a "S Visou na nákup" se ukázaly jako
úspěšné a přispěly ke zvýšení objemu
bezhotovostních plateb u českých obchodníků.

Součástí tříměsíční kampaně byla i spotřebitelská
soutěž, která probíhala od 1. října do 31. prosince.
Chcete-li se soutěže zúčastnit a vyhrát jednu
z úžasných cen, stačí, když v této době zaplatíte svou
kartou Visa u jednoho z 45 000 obchodníků, kteří
v České republice platbu kartou Visa umožňují. Při
každé transakci u obchodníka má držitel karty
možnost tipnout si, kolik lidí se soutěže zúčastní.
Vítězem se stává ten, kdo bude konečnému číslu
nejblíže. Soutěže se mohou zúčastnit klienti
následujících bank: Česká spořitelna, ČSOB, Citibank,
eBanka, HVB Bank Czech Republic, Komerční banka,
Raiffeisenbank nebo Živnostenská banka. Kampaň je
komunikována v rádiu a v televizi, dále je
podporovaná formou přímého mailingu, tiskovými
materiály, online reklamami i reklamami na displejích
bankomatů.

Dohled nad platebními systémy je
klíčovou prioritou Visa Europe Visa
Europe vítá nejnovější zprávu
Evropské centrální banky o rozvoji
SEPA
Visa Europe vítá zprávu Evropské centrální banky
nazvanou "Jak Eurosystém vnímá karty SEPA", jež
byla zveřejněna dnes dopoledne.
Evropská centrální banka ve své zprávě mimo jiné
konstatuje: "Eurosystém očekává, že v následujících
letech se objeví přinejmenším jeden projekt
celoevropské karty." Zpráva dodává, že takový
projekt by zvýšil rozmanitost a konkurenci na trhu."
Rovněž upozorňuje, že "řešení vycházející ze zájmů
akcionářů" by mohlo vést k "přílišnému cenovému
nárůstu" a dospívá k závěru, že "existence
přinejmenším jednoho projektu vlastněného
evropskou bankou by snížilo riziko cenového
nárůstu."
Peter Ayliffe, prezident a CEO společnosti Visa
Europe, prohlásil: "I když zprávu musíme ještě
detailně prostudovat, shodujeme se s Evropskou
centrální bankou v tom, že dohled nad bankovními
systémy musí být pro bezprostřední budoucnost
jednou z hlavních priorit. Visa Europe velice silně
podporuje vytvoření SEPA a vybudování opravdu
vnitřního trhu pro platby: SEPA posílí konkurenci na
trhu a z ní potom budou profitovat zákazníci.
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Zároveň si uvědomujeme potřebu a zájem
evropských bank kontrolovat tento zásadní aspekt
jejich podnikání."

u obchodníků v Německu. Po podepsání této dohody
si držitelé karet V PAY mohou být jisti tím, že jejich
karta V PAY bude akceptována jak v německých
obchodech, tak ve třech milionech terminálech a
180000 bankomatech po celé Evropě.

"Již minulý měsíc jsme deklarovali svůj závazek
pokračovat jako nezávislá evropská členská instituce
řízená z Evropy evropskými bankami a usilující o
prospěch evropských zákazníků. Nyní můžeme
prohlásit, že díky své jedinečné struktuře se Visa
Europe stala jedinou skutečně celoevropskou
organizací nabízející platební systémy," dodal Peter
Ayliffe.

"Visa Europe je hrdá na to, že německý trh se
připravuje na příchod V PAY a že B+S učinila v tomto
ohledu první významný krok mezi zúčtovacími
bankami. I nadále úzce spolupracujeme se všemi
našimi německými partnery, abychom společně
zajistili co nejširší přijetí nové karty V PAY na
německém
trhu.
V Evropě
zúčtovací
banky
připravené na V PAY tvoří již 85 procent transakčního
objemu realizovaného společností Visa", říká
zástupce ředitele Visa Europe Philippe Menier.

"Jsme rádi, že zpráva upozorňuje na nutnost
konzistentního přístupu v komunikaci mezi
evropskými a národními regulátory. Toto je klíčová
podmínka pro zajištění dalšího rozvoje moderních a
inovativních platebních systémů v Evropě."

"B+S se již těší, až svým obchodníkům bude moci
umožnit přijímat nový produkt V PAY," říká výkonný
ředitel B+S Card Service Helmut Schmid. "Díky této
právě uzavřené dohodě budou moci naši partneři
přijímat V PAY od samotného začátku, a tak
profitovat z toho, co nového V PAY přináší."

Aby se SEPA stala co nejdříve skutečností, vyvinula
Visa Europe produkt V PAY, debetní kartu vyvinutou
speciálně pro Evropu. V PAY umožní bankám, které
dosud vydávají pouze domácí debetní karty,
pohodlně přejít na produkty kompatibilní se SEPA,
které lze používat po celé Evropě.

V PAY je evropské debetní řešení navržené speciálně
s ohledem na potřeby evropských bank. Pro zajištění
celoevropské kontroly zřídila společnost Visa Europe
v květnu 2006 řídící výbor pro V PAY, který se sešel
na svém ustavujícím zasedání ve Frankfurtu. Ve
výboru jsou zastoupeny německé banky, jež dohlížejí
na vývoji produktu V PAY v rámci Německa.

Řešení V-PAY vychází z technologie chipu a PIN.
Nabízí tudíž vysokou míru zabezpečení a je
nejvyspělejším produktem uvedeným na evropský
trh. Vzhledem k tomu, že nad vývojem produktu
dohlížely regulační orgány EU, lze říci, že svou
charakteristikou a zaměřením dokonale reaguje na
potřeby evropských zákazníků.

Na regionální úrovni výbor zajišťuje německým
vydavatelům kontrolu nad jejich strategicky
důležitými debetními produkty, mezi něž patří též
karty k účtům. To je důležité, neboť průzkum ukázal,
že téměř 98 procent transakcí učiněných debetními
kartami se odehrává ve 30kilometrovém okruhu od
držitelova bydliště. Prostřednictvím německého
výboru mohou banky ovlivňovat ceny na celostátní
úrovni a připravit tak V PAY cestu do celoevropského
debetního segmentu.

Navíc Visa Europe implementovala nový systém
zpracování transakcí, který poskytuje evropským
bankám nejnovější technologie a umožňuje jim
fungovat a soutěžit na otevřenějším a
konkurenčnějším evropském trhu.
K 1. lednu 2007, tedy plný rok před konečným
termínem SEPA, budou všechny produktové
platformy Visa Europe, všechny provozní regulace,
zpracující systémy i cenové tarify plně kompatibilní
se SEPA. Od 1. ledna 2007 bude moci každá banka
sdružená ve společnosti Visa Europe (celkem jde o
banky ze 34 zemí) vydávat produkty Visa, které
budou plně kompatibilní se SEPA.

Samolepky označující akceptaci karet V PAY má nyní
na dveřích svých obchodů již milion obchodníků
v jedenácti zemích, například v Belgii, Řecku, Itálii,
Portugalsku,
Švýcarsku
nebo
Turecku.
V následujících měsících jejich řady rozšíří velký
počet obchodníků z Francie, Německa, Španělska a
Velké Británie.

Visa Europe dosáhla významné
dohody pro V PAY, přichází s novou
debetní kartou V PAY
kompatibilní se standardem SEPA

Další informace: zúčtovací banky, které se zavázaly
přijmout V PAY:
Belgie: BCC, euroConex

Visa Europe dosáhla klíčové dohody s předním
německou zúčtovací bankou B+S Card Service GmbH
(B+S) ohledně akceptace nové evropské debetní
karty V PAY.

Česká republika: Česká spořitelna,
Komerční banka

B+S souhlasila s tím, že k 1. lednu 2007 otevře svou
obchodní síť kartě V PAY, jež je novým debetním
řešením společnosti Visa kompatibilním s evropským
standardem SEPA. B+S bude nabízet V PAY (včetně
štítků v obchodech informujících držitele karet V PAY
o tom, že na daném místě je možné jejich kartou
platit) všem obchodníkům splňujícím podmínky EMV,
stejně jako novým obchodníkům. B+S obsluhuje
zhruba 135 000 obchodů přijímajících karty Visa a
zúčtovává 40 procent transakcí učiněných zákazníky

Finsko: Luottokunta
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Estonsko: Hansapank
Francie: Carte Bleue
Irsko: AIB, Bank of Ireland
Itálie: Setefi, Deutsche Bank, CartaSi,
Banca Antonveneta, BNL
Litva: SEB Vilnius
Lotyško: Hansabanka
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Maďarsko: OTP, K&H

Comenius, pan-evropská společnost pro kulturu,
vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci.

Německo: B+S Card Service, Concardis, euroConex
Polsko: Polcard, Cardpoint

Zájem spotřebitelů o nákupy po
telefonu rychle roste

Portugalsko: UNICRE
Rakousko: Visa-Austria

Průzkum společnosti MasterCard
potvrdil rostoucí tendenci k nákupům
zboží a služeb po telefonu. Jednou
z klíčových předností telefonních
objednávek je pohodlí. Až 82 %
respondentů uskutečňuje své
objednávky z domova.

Řecko: Alpha Bank, Piraeus Bank, Emporiki
Slovensko: Tatrabanka
Slovinsko: Banka Koper
Španělsko: Servired, Sistema 4B, EURO6000
Švýcarsko: Telekurs, Aduno

Průzkum společnosti MasterCard ukázal, že 57 %
držitelů debetních a kreditních karet, kteří provádějí
platby po telefonu, používá telefon jako prostředek
nákupu častěji než před několika lety. Během
posledních dvanácti měsíců učinilo 55 % držitelů
debetních a kreditních karet transakci
prostřednictvím telefonní objednávky (TO),
s průměrem sedm plateb prostřednictvím TO na
osobu. Průzkum byl proveden mezi tisícem držitelů
karet ve Velké Británii, Belgii a Nizozemí.

Turecko: Ak Bank, Is Bank, Garanti Bank, Yapi Kredi
Velká Británie: Streamline

Společnost MasterCard se umístila
mezi stovkou nejlepších firem
v České republice
Dvacet tisíc respondentů z řad české
veřejnosti nominovalo 100 firem
operujících v České republice do
ankety "Českých 100 nejlepších". Mezi
nimi se umístila i společnost
MasterCard.

Obliba transakcí po telefonu se však v rámci
evropských zemí velmi liší. Například ve Velké Británii
ve sledovaném období dvanácti měsíců využívalo
telefonní objednávky 79 % držitelů platebních karet
a proběhlo zde v průměru osm plateb
prostřednictvím TO na osobu. V Nizozemí se naopak
jednalo o pouhých 20 % držitelů karet a tři platby
po telefonu na osobu.

Cílem anketní soutěže "Českých 100 nejlepších" je
najít a zviditelnit
v celostátním měřítku firmy,
podniky či společnosti, které dosahují vynikajících,
mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných
výsledků.

Nejčastějším způsobem platby při
prostřednictvím telefonní objednávky
debetních a kreditních karet. Debetní
z tohoto pohledu oblíbenější (44 %
kreditní karty byly použity při 31 %
transakcí.

Výsledky tohoto ocenění odráží názory a zkušenosti
více než 20 000 respondentů, kteří jednotlivé firmy a
podniky do ocenění nominovali. V ocenění "Českých
100 nejlepších" se mohly umístit firmy registrované
v České republice z co nejširšího spektra
ekonomických aktivit. Jednou z oceněných firem za
rok 2006 byla i společnost MasterCard.

Důvodů, proč jsou objednávky a transakce po
telefonu tak oblíbené, je více. Jedním z nich je
pohodlí, které tento způsob plateb spotřebitelům
přináší. Náš průzkum ukázal, že 82 % telefonních
transakcí se uskutečňuje z domova. Dalším klíčovým
faktorem je bezpečnost, jelikož spotřebitelé považují
telefon za jeden z nejbezpečnějších prostředků,"

" Česká republika je pro nás v rámci
středoevropského trhu velmi důležitým regionem,
který v posledních letech zaznamenal dynamický
rozvoj. Velký potenciál růstu do budoucna vidíme
zejména v oblasti kreditních karet. Těší nás, že naše
působení na zdejším trhu je pozitivně vnímáno i
českými odborníky," uvedl Javier Perez, prezident

uvedl viceprezident divize pro čipovou
MasterCard Worldwide Fikret Ates.

výrobu

Telefon se používá k velkému množství transakcí.
Držitelé karet ve Velké Británii jej například nejvíce
využívají k placení svých účtů (17 %), ale často také
k objednávání lístků, oblečení, dovolených a cest.
Podle odpovědí spotřebitelů byla v 52 % případů
hodnota jejich posledního nákupu 50 euro nebo
méně. Hodnota posledního nákupu u 12 % z nich
přesáhla 500 euro.

společnosti MasterCard Europe.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí v "Českých
100 nejlepších" využívá konkrétní znalosti širokého
okruhu vybraných odborníků. Při nominaci
jednotlivých firem vycházeli především z osobních
znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních
dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální
činnosti, tak i ze soukromých zkušeností
s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

"Téměř 28 % spotřebitelů se v souvislosti
s telefonními transakcemi stále obává nějakého
způsobu zneužití. Tento postoj spotřebitelů by se měl
stát důležitým impulsem pro obchodníky. Transakce
bez přítomnosti karet jsou čím dál oblíbenější a
použití telefonu je velmi důležitou součástí této
dynamiky. S velkou pravděpodobností bude význam
telefonu v prodejní sféře narůstat a spotřebitelé zvýší

Výsledky ocenění "Českých 100 nejlepších" byly
vyhlášeny během gala večera dne 24. listopadu ve
Španělském sále Pražského hradu. Hlavní ceny i v
letošním roce předával prezident České republiky
profesor Václav Klaus. Prestižní ocenění "Českých
100 nejlepších" pořádá již od roku 1996 společnost
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průměrné výdaje za debetní a kreditní karty, pokud
se budou cítit bezpečněji, " dodal Fikret Ates.

provozovatel multiplexů Palace Cinemas, síť prodejen
SPORTISIMO a prodejce vstupenek TICKETPRO.
Platební karta Partner může mít podobu jak debetní,
tak kreditní karty. Tyto karty umožňují svým
držitelům možnost čerpání slev u všech partnerských
společností, kterých je v současné době již více než
deset.

Společnost MasterCard reagovala
na rostoucí význam co-brandových
platebních karet
v České republice a rozhodla se
ocenit ty nejlepší z nich.

Nejlepší co-brandová karta z hlediska přínosů
pro klienta:
Kreditní karta Shell MasterCard od Citibank

Trend poslední doby je jasný spotřebitelé dávají přednost těm
platebním kartám, jejichž používání
jim může přinést dodatečný benefit.
Zejména z tohoto důvodu jsou pro ně
co-brandové platební karty tak
atraktivní. Společnost MasterCard se na tento trend
rozhodla reagovat a ocenit práci tuzemských
vydavatelů, kteří se na rostoucí nabídce cobrandových karet v České republice aktivně podílejí.
Za tímto účelem vyhlásila MasterCard nejlepší cobrandové platební karty MasterCard roku 2006, a to
hned ve třech následujících kategoriích: Nejlepší
novinka roku 2006, Nejlepší dlouhodobý projekt a

Tato kreditní karta byla představena v listopadu 2006
a Citibank ji vydává ve spolupráci s provozovatelem
čerpacích stanic Shell. Držitelé karet vydaných do
31.1.2007 mohou první dva měsíce po vydání získat
bonus v hodnotě 6 % z ceny každého litru paliva u
čerpacích stanic Shell v České republice a zároveň
také 2 % ze všech ostatních nákupů realizovaných
touto kartou, a to jak v České republice, tak i v
zahraničí. V následujícím období jsou bonusy
stanoveny na 3 % z ceny paliva u Shellu a 1 % pro
všechny ostatní nákupy.
Společnost MasterCard vybírala při svém hodnocení
z nabídky čtyř desítek co-brandových programů
společnosti MasterCard v České republice.

Nejlepší co-brandová karta z hlediska přínosů pro
klienta.

Společnost MasterCard na tiskové
konferenci prezentovala aktuální
situaci na trhu platebních karet
v ČR

"Význam co-brandových karet roste nejen v České
republice, ale také v celoevropském měřítku.
Z evropského průzkumu KRC Research vyplývá, že
73 % evropských spotřebitelů chce takovou kartu,
jejíž používaní jim přinese nějaký druh bonusu.
Jednou z priorit společnosti MasterCard je proto
podpora rozšiřování funkčnosti platebních karet a
také nabídky služeb jejich držitelům," uvedl Ján

Čarný, generální ředitel MasterCard
pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.

Ve středu 24. ledna 2007 se v
pražském hotelu Palace konala tisková
konference společnosti Mastercard.
Ján Čarný , generáln í řed itel
MasterCard Europe pro Českou
republiku, Slovensko a Polsko
společně s
Klaudií Tóthovou, Marketing &
Relationship Managerkou MasterCard Europe
seznamovali novináře s výsledky výzkumu, který byl
zaměřen na využívání úvěrových služeb v České
republice s důrazem na kreditní karty.

Europe

Kategorie a oceněné karty

Nejlepší novinka roku 2006: Kreditní karta
MasterCard Citi ČSA

Kreditní karta MasterCard Citi ČSA je vydávána ve
spolupráci Citibank a Českých aerolinií. Držitel této
karty získává s každou uskutečněnou platbou míle do
věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií.
Získané míle je pak možné proměnit například za
bonusovou letenku do celého světa, převedení do
vyšší cestovní třídy či k vystavení poukazu pro
nadváhu zavazadel. Samotná karta pak neslouží jen
jako karta kreditní, ale představuje zároveň členskou
kartu programu OK Plus. Uvedení této karty na český
trh bylo provázeno rozsáhlou reklamní a PR kampaní
s výstižným sdělením "Vše na jednu kartu".

Třicet přítomných novinářů bylo seznámeno s
aktuálními trendy na trhu platebních karet v České
republice. Součástí tiskové konference bylo zároveň
vyhlášení nejlepších co-brandových platebních karet
MasterCard pro rok 2006.

Nejlepší dlouhodobý projekt: Platební karty
MasterCard Partner od České spořitelny

Za nejlepší co-brandové platební karty v této
kategorii byly vyhlášeny MasterCard karty programu
Partner vydávané Českou spořitelnou. Tyto karty
představují spojení České spořitelny hned s několika
partnery z komerční sféry, jako jsou prodejce
nábytku ASKO, cestovní kancelář Čedok, internetový
obchod ePROTON, parfumerie FAnn, FOKUS optik,
prodejny obuvi HUMANIC, výrobce značkové
fototechniky Olympus, Oděvní Podnik Prostějov,
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Kreditní karta? V očích Čechů
hlavně jistota a svoboda.

Po zobrazení navržené karty na webové stránce
může klient vyhodnotit vzhled své karty v reálném
čase a provést jeho úpravu. Vzhled karty je pak
schválen finanční institucí a výroba karty "na míru"
zadána do výroby.

Nedávný průzkum společnosti MasterCard se zaměřil
především na vnímání a používání kreditních karet
v České republice. Lidé si půjčují hlavně na
elektroniku a 63% držitelů kreditních karet splácí
čerpané úvěry pravidelně.

Novou technologii by mohli upřednostňovat
vydavatelé karet při marketinku pro vybranou cílovou
skupinu klientů.

Z průzkumu vyplývá, že jako vhodný způsob
financování aktivně využívá kreditní karty vydané
bankovními subjekty 62 % jejich držitelů. Češi
využívají svou kreditní kartu především na nákupy
elektroniky (51 %), potravin a zboží běžné spotřeby
(37 %), nábytku a vybavení domácnosti (23 %)
a k nákupu oblečení (22 %).
Hlavní výhodu využívání kreditních karet spatřují
jejich držitelé (86 %) zejména v jistotě a svobodě,
kterou jim tyto karty přinášejí. Pokud u sebe mají
kreditní kartu, nemusí nosit hotovost a mohou s její
pomocí platit prakticky kdekoli.

cardmag | ft

Karty se pořád mění
Napsal Chris Thom, MasterCard

Stále mne udivuje, že něco tak moderního, jako je
platební karta, existuje už více než 40 let. Aby karta
udržela krok s dobou, musela se během své
existence změnit více, než její vzhled napovídá.
Zdánlivě jednoduchá platební karta se musela
přizpůsobit růstu světové ekonomiky a nákupním
prioritám zákazníků.

Češi si kreditní kartu pořizují především za účelem
vytvoření finanční rezervy pro případ nouze (25 %
držitelů). 16 % dotázaných držitelů kreditních karet
uvedlo, že se pro ně rozhodujícím motivem
pro pořízení kreditní karty stala nabídka banky, ve
které mají vedený běžný účet.

U příležitosti svého odchodu do důchodu ze
společnosti MasterCard bych se rád zamyslel nad
vším, co se v odvětví platebních karet změnilo pro
zvýšení bezpečnosti, a jak jsme díky inovaci
a spolupráci dokázali od počátku 90. let minulého
století snížit zneužívání platebních karet na dnešní
velmi nízkou úroveň. Zároveň jsme umožnili
nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob placení
téměř všeho, co si dokážete představit.

Průzkum odpověděl i na otázku, jak čeští držitelé
kreditních karet splácí poskytnuté finanční
prostředky. Naprostá většina respondentů (63 %)
splácí čerpaný úvěr pravidelně, a to v měsíčních
splátkách. Zjištěné údaje potvrzují dobrou platební
morálku českých držitelů kreditních karet. Nejčastější
výše splátek se pohybuje v rozmezí 2001 – 5000 Kč
(34 %).

Byly doby, kdy mohl být nákup kreditní kartou
skutečně poněkud bolestivý – alespoň pro ty, kteří
pracovali u pokladen. Před lety totiž používali
obchodníci pouze manuální "žehličky", jejichž pomocí
byly informace o platební kartě zaznamenávány
přímo v místě prodeje. A pokud použili toto
neforemné zařízení nesprávně, mohli si v něm
přiskřípnout prsty.

Dalším zjištěním průzkumu je nedostatečná znalost
kreditních karet mezi lidmi, kteří je doposud
nevlastní. 21 % oslovených nedržitelů kreditních
karet tento produkt vůbec nezná a celých 46 % není
dostatečně informováno o jeho výhodách.

Jak se však platební karty začaly prosazovat za
hranicemi a jak se z nich postupně začaly stávat
hlavní platební nástroje v rychle se rozvíjející světové
ekonomice, nebyly už prsty prodejců jedinou věcí,
která byla v ohrožení. Čtecí zařízení s příznačným
klapavým zvukem při projíždění karty trápila
spotřebitele stejně jako jejich vydavatele, kteří
museli čelit rekordně vysokým počtům podvodů.

Z výstupů realizovaného průzkumu bude vycházet
také chystaná vzdělávací kampaň společnosti
MasterCard. Cílem kampaně je zvýšit mezi českými
občany povědomí o výhodách kreditních karet
a prohloubit tak informovanost o tomto produktu.
Cílem kampaně bude také rozšířit zájem o pořízení si
kreditní karty a o její použití k placení za zboží a
služby.

Společnost Gemalto ve Francii přišla
s inovativním produktem,
umožňujícím budoucímu držiteli karet
si prostřednictvím internetu navrhnout vlastní design
čipové karty.

V době svého rozkvětu zanechávaly "žehličky"
průklepovou stopu, čímž poskytovaly zločincům celou
řadu příležitostí, jak karty falšovat a provádět s nimi
nezákonné transakce. Tento fakt byl ještě posílen
časovou prodlevou mezi předáním prodejních
dokladů a zpracováním transakce. Jak se obchod
rozšiřoval daleko za hranice rodného města
spotřebitele a jeho nejbližšího okolí, riziko ztrát
v důsledku podvodů se zvyšovalo a bylo zřejmé, že
je nutné pro nápravu celého systému něco udělat.

Produkt, který Gemalto nazvala "CardLikeMe",
poskytuje klientovi webové intuitivní rozhraní k
odeslání vlastního obrázku (nebo vybraného
z internetové galerie) na webovou stránku jeho
banky. Bance umožní software od firmy Gemalto
zpracování fotografie klienta na webové stránce a
provede úplný návrh individuálně připravené karty.

Řešením se stalo masové zavedení magnetického
proužku na zadní straně platebních karet, spolu se
speciálními čtečkami v místě prodeje, které sloužily
ke skenování a přenosu dat elektronickou cestou.
Odvětví platebních karet se tak poučilo z odvětví
veřejné dopravy. Magnetické proužky, vynalezené na
počátku 60. let minulého století, byly původně

Gemalto připravilo individuální
design karty po internetu
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obchodníkům i držitelům karet, že transakce je
autorizována. Karty, které my všichni používáme, se
samy mění, včleňují do sebe nové technologie, které
usnadní velmi bezpečné transakce, ať už si kupujete
snídani v Londýně, oběd v Taipei nebo objednáváte
dárek on-line z tepla svého domova. To vše s
důvěrou, že tyto transakce proběhnou v pořádku. A
není daleko den, kdy prostřednictvím stále se
měnícího parametru bude každá transakce jedinečná,
nebude ji možno opětovně použít, a tím se stane
doslova bezcennou pro podvodníky jakéhokoli
kalibru. Prostředí těchto unikátních transakcí je již v
některých zemích skutečností a časem se rozšíří
po celém světě.

používány v londýnském metru a v příměstském
dopravním systému v San Francisku k ověření
jízdenek cestujících při nastupování.
To, co fungovalo v dopravě, fungovalo také při
platbách. Transakce kartami se stále více
automatizovaly, protože údaje byly v systému
přenášeny mnohem rychleji a efektivněji. Vložením
karty do těchto terminálů proudí nezbytné informace
přímo do bankovních sítí, není proto třeba do banky
předávat prodejní doklady manuálně vzniklé na
"žehličce" a je eliminována časová prodleva při
zpracování. Tyto nové karty vybavené magnetickými
proužky také urychlily fronty u pokladen
a zákazníkům poskytly kromě větší bezpečnosti i více
pohodlí.

Infrastruktura plateb již dosáhla téměř do každého
koutu neustále se rozvíjející světové ekonomiky. Je
na nás, abychom byli vždy krok napřed, zaměřeni na
budoucnost. Tento náš cíl umožňuje držitelům karet,
aby uskutečňovali nákupy, on-line i osobně, kdekoli
na světě, a byli si přitom jisti, že jejich jednoduchý a
pohodlný nákup je podporován sítí technologií a lidí,
kteří se snaží vytvořit co nejbezpečnější prostředí pro
transakce. Pouze prostřednictvím tohoto odhodlání a
neustálé snahy posílit bezpečnost transakcí uspěje
naše odvětví ve svém úsilí učinit z podvodů něco, co
se vidí už jen zřídka, podobně jako jedna z oněch
starých "žehliček".

V maloobchodním prostředí pomohl magnetický
proužek přijímat transakce platební kartou on-line a
mimo dosah většiny podvodníků. Tato technologie
způsobila v odvětví karet převrat a umožnila zvýšený
přenos dat. Navíc bylo docíleno snížení světové míry
podvodů na pouhé haléře za každou zpracovanou
částku v hodnotě sta dolarů. Beze všech pochyb se
začala psát nová éra v oblasti bezpečnosti a pohodlí.
Dnes, ve věku expandujícího světového obchodu, se
nacházíme v půli cesty další revoluce v oblasti plateb.
Ještě před necelými deseti lety se valná většina
transakcí uskutečňovala v místě prodeje, tváří v tvář
mezi prodejcem a zákazníkem. Nyní se tento trend
dramaticky mění. Společnost MasterCard nedávno
zaštítila spotřebitelský průzkum, při kterém bylo
zjištěno, že téměř 75 procent respondentů plánuje
před prázdninovým obdobím provést některé nákupy
on-line; a společnost Tower Group předpokládá, že
do roku 2008 bude 44 procent všech
maloobchodních transakcí prováděno virtuálně.

Chris Thom
Chris Thom donedávna pracoval v
MasterCard Worldwide, kde
zastával post vedoucího Skupiny
pro řízení rizik společnosti
MasterCard International. V této
pozici dohlížel na strategické
postupy řízení rizik pro společnost
MasterCard a pro její zákazníky.
Skupina pro řízení rizik, která se
skládá z klíčových úseků v rámci
organizace, jako je oddělení Bezpečnosti a rizik,
oddělení Licenčního managementu, oddělení
Managementu podvodů a oddělení Vnitřního auditu,
je zodpovědná za snižování a předcházení
podvodnému používání produktů MasterCard a
zároveň za rozšiřování a prosazování souvisejících
aktivit.

Magnetický proužek jako takový může být nyní u
konce své existence, a podle toho, jak se vyvíjí
způsob nakupování, může to být zároveň konec
stávajícího platebního systému. Ten je třeba v nové
éře bezpečnosti plateb neustále posilovat a inovovat.
Stejné technologické výhody, díky nimž dochází ve
světovém obchodě k odstraňování fyzických bariér,
představují nové výzvy i pro platební odvětví. V říši
on-line plateb nadále trvá výzva ověřování transakcí,
během nichž prodejce nevidí zákazníka ani kartu.
Tyto transakce nemají žádnou podporu v podobě
magnetického proužku nebo podpisu zákazníka a
musí být zabezpečeny prostřednictvím inovačních
technologií a procesů, které ověří, že osoba
provádějící transakci není pouze držitelem karty, ale
je také zplnomocněna ji používat.

Chris Thom se připojil ke společnosti MasterCard v
dubnu 1995. Předtím zastával řadu pozic u HSBC
Group ve Velké Británii. Ve své poslední funkci u
HSBC byl generálním ředitelem divize Strategického
rozvoje. Předtím zastával post generálního ředitele
oddělení Prodeje, kde byl zodpovědný za poskytování
základních bankovních služeb a produktů pro síť
poboček a soukromé bankovnictví, dále za obchodní
rozvoj a marketing, obchodní služby, zemědělství a
hypotéky. Byl rovněž členem šestičlenné správní rady
HSBC Bank PLC.

Ačkoli to nevypadá jako technologické čarodějnictví,
ono drobné trojčíslí na podpisovém proužku na zadní
straně každé platební karty MasterCard je účinný
způsob pro obchodníky, jak si ověřit, že osoba, která
provádí koupi, má u sebe víc než jen číslo karty
vytažené z odpadkového koše – totiž že má
skutečnou kartu. Ale tohle je teprve začátek.

Předplacené karty VISA pro
internetové platby

Již jsme byli svědky příchodu dalších ověřovacích online systémů, které mohou poskytnout zvýšenou
bezpečnost prostřednictvím PIN kódů nebo hesel,
která si zvolí sám uživatel, a které potvrdí
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písemnou objednávkou. Voucher lze znehodnotit po
jednotlivě provedeném nákupu nebo do vyčerpání
vložených finančních prostředků, neboť zůstatek lze
zjišťovat on-line a o vrácení nevyčerpaných
prostředků lze požádat také on-line a pak voucher
vyhodit. Nákup 3V Voucheru stojí 5 Euro (140 CZK),
vrácení peněz zpět na V3 předplacenou VISA kartu
stojí 2,50 Euro (70 CZK). Za transakce mimo euro
zónu je účtován poplatek ve výši 1,75 %.

omezením nebo určené k jednorázovému použití.
Přinášíme informaci o dvou odlišných produktech, o
jejichž úspěšnosti rozhodnout spotřebitelé.
Karta 3V v Irsku
V

V roce 2007 chce dodavatel, 3V Transaction
Services, nabízet předplacené VISA účty v Evropě.
Využije latentní poptávky po finančních službách od
lidí, kteří nemají bankovní účet nebo nárok na
kreditní kartu. Popsaným projektem se jim dostane
do ruky platební karta, jednoduchá a bezpečná.
Karta wwwcard ve Spojeném Království

Evropě byla první webová VISA předplacená
karta určená k použití na webu u internetových
obchodníků vydána v listopadu 2005 společností 3V
Transaction Services v Irsku. Kartový produkt
nazvaný 3V Voucher™ , provozovaný ve spolupráci s
asociací Visa, se může také používat k písemným a
telefonickým objednávkám. Kartu zajišťuje banka
Permanent TSB (vlastněná společností Irish Life and
Permanent), společnost Alphyra a 3V Transaction
Services (spoluvlastněná Alphyrou). Sdružení tří
subjektů využívá vazby banky Permanent TSB
na VISA Europe a síť společnosti Alphyra provozující
150 000 terminálů v 19 zemích Evropy.

O propojenosti globalizovaných trhů v kartovém
odvětví svědčí skutečnost, že izraelská společnost
"Israel Credit Cards" - www.cal-online.co.il nabízí on-line předplacené VISA karty ve Spojeném
Království.
Společnost Israel Credit Cards přispěla k rozvíjejícímu
se trhu předplacených karet v UK první plně virtuální
předplacenou kartou, www karta je vydávána pod
známkou VISA. Karta je cílena na klienty nakupující
na internetu a vyznačuje se online bezpečnostními
prvky a předepsaným limitem k ochraně před
nekontrolovanými výdaji. Ve Velké Británii to je
jediná karta, kterou lze získat on-line a okamžitě
používat.

Po zahájení prodeje karet se první den zaregistrovalo
500 klientů, rychlostí cca jedna registrace za minutu.
Používání 3V Voucherů je jednoduché a děje se ve
třech krocích:

Klienti nedostanou žádnou reálnou kartu a všechny
operace spojené s tímto účtem jsou prováděny
online. K otevření účtu musí navštívit stránku
www.wwwcard.com a dotovat jej částkou až 100
GBP (4.200 Kč). Klient musí být starší 18 let. Dotaci
lze provést pouze kreditní nebo debetní VISA kartou
po zaregistrování se
do internetového
zabezpečeného systému "Verified by VISA". Účet
nemůže být znovu nadotován ani přečerpán.
Současně s otevřením účtu je klientovi sdělen
bezpečnostní kód CVV. Klienti za otevření virtuálního
účtu zaplatí 1,40 GBP (60 Kč).

1. Zaregistrujte se pro bezplatné vydání 3V Voucher
předplacené karty
2. Použijte zaslanou 3V Voucher předplacenou kartu
k nákupu 3V Voucheru
3. Nakupujte on-line!
Klient se pro získání karty 3V Voucher VISA musí
zaregistrovat na stránce www.3V.ie a pak poštou
obdrží embosovanou VISA kartu. Podmínky získání
karty jsou jednoduché:

Klient dostane číslo webové karty a bezpečnostní
data (datum konce platnosti a CVV kód). S kartou
nejsou spojeny žádné informace o držitelově běžném
účtu, ani osobní nebo pracovní kontakty. Virtuální
předplacená www karta umožňuje spotřebitelům
anonymně nakupovat na internetu u webových
obchodníků umožňující platbu VISA kartou, čímž
odpadá obecné riziko plynoucí z ukládání čísel karet v
internetové síti. Obraty a zůstatek lze zkontrolovat
také jen po internetu. Účet je zrušen po jednom roce
od jeho otevření, zbývající zůstatek připadne
provozující společnosti ICC. Transakce, prováděné na
herních stránkách (gambling) jsou zpoplatněny
poplatkem ve výši 3 %; transakce na stránkách pro
dospělé (eufemismus, jinak porno stránky) vynášejí
vydavateli 4 %.

- žadatel musí být starší 16 let,
- musí mít mobilní telefon a
- pro nákup 3V Voucherů musí mít trvalé bydliště v
Irsku (nebo UK nebo Španělsku, kde jsou tyto karty
také nabízeny).
Embossovaná karta mu je zaslána na udanou adresu
a k aktivaci karty a jejímu nadotování hotovostí si
klient musí zajít na specifické místo a u POS
terminálu si vytiskne 3V Voucher s číslem VISA účtu
a nadotuje hotovost. Celý postup se podobá dotování
mobilního telefonu. Datum konce platnosti 3V
Voucheru a bezpečnostní kód CVV2 nejsou vytištěny,
ale s ohledem na ochranu před podvodníky jsou
zaslány na mobilní telefon nebo e-mail adresu.
Opětovné doplnění hotovosti na tento konkrétní
voucher není možné.

Provozovatelem virtuálních wwwcard karet je
největší izraelská kartová společnost, Israel Credit
Cards, která je vlastněna třetí největší izraelskou
bankou Israel Discount Bank Ltd. Tato banka a její

Voucher je možno do konce jeho platnosti používat k
nákupům prostřednictvím internetu, telefonní nebo
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MasterCard (1,3 mil. karet). Společnost podporují
strategičtí investoři, kteří rozšířili její klientskou
základnu. Zpracovává transakce z 46.000 obchodních
míst (srov. s Českem: 78.000 km2, 10 mil. obyv. a
52.000 obchodních míst).

dceřiné společnosti provozují 200 poboček (v zemi o
rozloze 20 000 km2, 6 mil. obyv.) a poskytují
komplexní bankovní a finanční služby na domácí i
mezinárodní scéně. Kontroluje kromě Israel Credit
Cards (přejmenovanou na Cal) též její dceřinou
společnost Diners Club (Israel). Společnost Cal nyní
kromě VISA a Diners Club karet vydává též karty
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iea

"Retail Banking in Europe"

Vienna

www.marketforce.eu.com/rbe

Penta
Vienna Hotel

13.- 14. března 2007

8. ročník konference otevírající potenciál sektoru retailového bankovnictví

"Mobile Payments"

Amsterdam
Netherlands

Informa

13.-14. března 2007

www.informatm.com/mpayments

"Central et Eastern European Card Markets"

Budapest

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

Corinthia
Aquineum
Hotel

SMI

26. – 27. března 2007

Differentiating your card business in a competitive SEPA environment

cardopen 2007

Praha

SBK

25.-26.května 2007
Budějovická

www.cardopen.cz

cardforum 2007

VZ Měřín

SBK

29.-31.května 2007
Slapy

www.cardforum.cz
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Poštovní spořitelna jako generální partner filmu "Vratné lahve" od generačního tandemu Zdeňka a Jana
Svěrákových přichází se speciální emisí čipových platebních karet Visa Electron s hlavním motivem filmu.
Speciální emise je vydávána pro stávající a nové klienty Poštovní spořitelny od uvedení premiéry filmu do konce
května 2007.
cardmag | rk

V Monopoly se platí kartou Visa
Nová elektronická verze klasické stolní hry Monopoly nahradila papírové dolary debetními kartami Visa
S platebními kartami Visa se dnes setkáváme ve všech sférách každodenního života a počet transakcí neustále
roste. Stále více lidí dává přednost elektronickým platbám před platbou v hotovosti a tento trend potvrzuje i
nová verze nejslavnější finanční hry všech dob – Monopoly. Klasické hrací bankovky, které byly v oběhu od roku
1935, nahradil elektronický platební terminál a debetní karty Visa s magnetickým proužkem.
Hra Monopoly banking je určena pro 2
až 6 hráčů. Hráči postupně kupují
jednotlivé nemovitosti a staví na nich
svoje hotely, které jim přinášejí zisky v
dalších kolech, když na takto obsazené
políčko stoupnou protihráči. Ten, kdo
vyčerpá své finanční prostředky a
zbankrotuje, vypadá ze hry; kdo
zůstane ve hře jako poslední, vyhrává.
Nová elektronická verze umožňuje
koupit také české nemovitosti, jako
například Karlštejn, Národní divadlo
nebo Brněnské výstaviště. Stačí vložit
platební kartu Visa do elektronické
čtečky, odečíst příslušnou sumu a
Karlštejn je váš!
Výrobce hry, společnost Hasbro, se
rozhodla oživit po 70ti letech éru
různobarevných bankovek a přejít
k elektronickému bankovnictví, na
základě spotřebitelského průzkumu,
který ukázal, že 70 procent
spotřebitelů platí hotově mnohem méně než před deseti lety. Výsledky průzkumu dále potvrdily, že většina
spotřebitelů preferuje platit nákupy kartou.
Od roku 1935, kdy byla hra poprvé představena veřejnosti, se jenom ve Velké Británii prodalo přes 20 milionů
kusů a bylo vydáno přes 300 miliard hracích liber.
Doporučená maloobchodní cena nové stolní hry Monopoly banking je 1 199 Kč.
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Jarní cardforum 2007
Tradiční jarní setkání odborníků z kartového odvětví v ČR pod názvem cardforum se uskuteční ve dnech 29.-31.
května 2007 v resortu Měřín na Slapech. Třídenního setkání se účastní mj. zástupci bank, platebních systémů,
dodavatelů technologií a systémových řešení, dále zástupci výrobců karet a koncových zařízení ATM a POS.
Konference se koná s významným finančním přispěním generálních a oficiálních partnerů.

generální partner

generální partner

oficiální partneři

pořadatel
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