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komentáře k událostem v kartovém odvětví u nás i v
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S úctou

Roman Kotlán

Předseda sdružení pro bankovní karty
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

není vyžadován ani podpis držitele karty. PayPass je
proto ideální v místech, kde je důležitá rychlost,
např. ve fast foodech, trafikách, parkovištích či v
městské hromadné dopravě.

MasterCard a Global Payments
Europe přináší do České republiky
bezkontaktní platby
prostřednictvím technologie
MasterCard PayPass

Bezkontaktní technologie otevírají rovněž nové dveře
na poli designu platebních karet. Technologii
MasterCard PayPass bude možné zabudovat např. do
hodinek, mobilního telefonu nebo klíčenky a používat
tyto nosiče k platbám za zboží a služby. Tento
způsob plateb již společnost MasterCard úspěšně
implementovala například v Turecku.

Bezkontaktní platební technologie MasterCard
PayPass rozšiřují významnou měrou možnosti
držitelů platebních karet – drobné platby
budou realizovány mnohem rychleji a
pohodlněji než je tomu při použití hotovosti.

"Turecko bylo první evropskou zemí, kde bylo
zavedeno bezkontaktní řešení MasterCard PayPass a
v současnosti je zde možné platit prostřednictvím
hodinek vybavených touto technologií. Zároveň
testujeme ve Francii možnosti využití mobilních
telefonů podporujících PayPass," dodal Ján Čarný.
"Věřím, že čeští držitelé karet ocení výhody
bezkontaktního placení, mezi které patří především
jeho rychlost, pohodlnost a bezpečnost. Termín, kdy
budeme moci uskutečnit první bezkontaktní
transakci, bude nejvíce záležet na obchodní a
technické připravenosti
tuzemských bank a
obchodníků. Očekáváme, že naše spolupráce s Global
Payments zavedení PayPass v České republice
významně urychlí. "

MasterCard
Worldwide
uzavřela 30. ledna 2008
zásadní dohodu s Global
Payments Europe, s.r.o. o
implemetaci bezkontaktní
technologie MasterCard
PayPass v České republice.
Global Payments Europe,
s.r.o. je významným dodavatelem řešení
bezhotovostních plateb pro banky a finanční instituce
v České republice. Uzavření vzájemné spolupráce je
tedy klíčové pro zavedení bezkontaktního platebního
řešení MasterCard PayPass v České republice. Jak
ukazují zkušenosti ze zahraničí, tato revoluční
technologie umožňuje nejen platby prostřednictvím
platebních karet, ale lze ji zabudovat např. také do
mobilního telefonu, hodinek či přívěšku na klíče.

Ke konci listopadu 2007 bylo na celém světě vydáno
více než 20 miliónů nosičů technologie MasterCard
PayPass. Pomocí tohoto bezkontaktního řešení je
dnes možné platit u více než 80 000 obchodníků ve
22 zemích světa.

Pro společnost MasterCard je umožnění plateb
pomocí bezkontaktních technologií jednou z priorit.
Toto platební řešení jsme představili v Evropě jako
první a nyní již funguje v řadě zemí, např. v Turecku,
ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Itálii
a v nedávné době bylo spuštěno i v Polsku. V lednu
tohoto roku jsme se dohodli s Global Payments
Europe a společně tak jako první zahájili
implementaci této inovativní technologie v České
republice. Naším cílem je, aby se první transakce
prostřednictvím technologie MasterCard PayPass
mohly v České republice realizovat již ve čtvrtém
čtvrtletí tohoto roku," uvedl Ján Čarný, generální

Pro více informací o MasterCard PayPass navštivte
www.mastercard.com/paypass.
cardmag | rk | ogilvy

Nový finanční arbitr ČR
Podle zákona č. 229/2002 Sb o finančním arbitrovi
skončilo 31.12.2007 pětileté funkční období prvního
finančního arbitra v historii ČR. JUDr. Ing. Otakar
Schlossberger, PhD. odvedl v této funkci určitě velký
kus práce. Uvedl do chodu kancelář, zviditelnil pozici
ve světě i doma v republice, navázal mezinárodní
kontakty na úrovni světových finančních
ombudsmanů a na základě došlých podnětů se
angažoval v záležitostech klientů. Značná část jím
řešené agendy se týkala právě oblasti platebních
karet. Přejeme mu aby svou kvalifikaci a získané
zkušenosti zúročil i v dalším období své profesionální
kariéry.

ředitel společnosti MasterCard Europe pro Českou
republiku, Slovensko a Ukrajinu.
Roman Mentlík, Mezinárodní obchodní ředitel Global
Payments Europe, s.r.o. v této souvislosti říká: "Díky

technologii PayPass mohou nyní platební karty a
jejich přijímání penetrovat i do zcela nových tržních
segmentů."

MasterCard PayPass je nová bezkontaktní platební
metoda, která umožňuje zákazníkům platit při
každodenních drobných platbách rychleji a
pohodlněji než při úhradě hotovostí. Technologie
PayPass může být součástí jakékoliv MasterCard
nebo Maestro karty. Při platbě prostřednictvím
takovéto karty ji stačí pouze přiložit ke speciální
čtečce a je zaplaceno. Není potřeba hledat hotovost,
dávat kartu pokladní, protahovat ji čtečkou ani
zadávat PIN. U nákupů v hodnotě nižší než 500 Kč

cardmag no 1/08

V souladu se zákonem provedla Poslanecká
sněmovna v říjnu 2007 volbu finančního arbitra a
jeho zástupce pro další pětileté období, ze tří
navržených kandidátů zvolila Dr.Ing. Františka Klufu.
Zástupcem finančního arbitra, jehož funkční období
končí 6.3.2008 byl zvolen dosavadní zástupce, JUDr.
Petr Scholz. Jakým směrem bude nový finanční arbitr
řídit svoji činnost ukáže nejbližší budoucnost, první
kontakty mezi Sdružením pro bankovní karty a
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arbitrem navozují dobré předpoklady pro pokračování
spolupráce, která má v oblasti platebních karet již
pětiletou tradici.

Dosud mohli držitelé karet Diners Club využít
obchodních sítí ČSOB, Komerční banky, České
spořitelny a UniCredit Banky (dříve Živnostenská
banka a HVB Bank).

cardmag | mz

"Jsme rádi, že se nám s eBankou podařilo navázat
spolupráci v oblasti akceptace karet, protože to
znamená, že pro nás nyní akceptaci zajišťuje všech
pět největších bank na našem trhu," říká Ing. Eva
Kárníková, MBA, generální ředitelka společnosti
Diners Club. Díky uzavření smlouvy o akceptaci karet
Diners Club v rámci obchodní sítě eBanky vzroste
významným způsobem počet obchodních míst, kde
lze kartou Diners Club platit. V současnosti jsou karty
Diners Club akceptovány zhruba u 80 % obchodníků,
kteří přijímají v ČR platební karty.

Web finančního vzdělávání

22. ledna 2008 ohlásily klíčové finanční asociace
českého trhu spuštění nekomerční a ryze edukativní
webové stránky www.financnivzdelavani.cz.
Vznik stránek iniciovala Česká bankovní asociace
v rámci Expertní skupiny pro finanční sektor,
společné platformy pro spotřebitelské otázky na
finančním trhu, sdružující MF ČR, ČNB a profesní a
spotřebitelské asociace.

"Věříme, že rozšíření nabídky služeb o akceptaci
karet Diners Club v rámci naší obchodní sítě přispěje
k ještě větší spokojenosti našich společných
zákazníků," doplnila Ing. Silvie Vágnerová, Head
of Cards Acquiring, eBanka.

Na vývoji a údržbě projektu se podílejí následující
subjekty:

Pro více informací kontaktujte:
Miloslav Bouček
Obchodní a marketingový ředitel
tel: +420 724 029 340
e-mail: miloslav.boucek@dinersclub.cz
Diners Club Czech, s.r.o.
Široká 5/36, 110 00 Praha 1

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS)
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních
poradců ČR (AFIZ)
Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR)
Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Česká asocoace pojišťoven (ČAP)

Diners Club Czech zastupuje v České republice
mezinárodní asociaci Diners Club International, která
se specializuje na vydávání platebních karet Diners
Club. V České republice působí již od roku 1998.
Kartu Diners Club v tuzemsku vlastní více než 10 tisíc
klientů a akceptuje ji téměř 40 tisíc obchodních míst.
Celosvětově bylo vydáno více než 10,5 milionu karet
Diners Club, které mohou klienti používat na více než
13,5 milionech obchodních míst ve 200 zemích světa.

Česká bankovní asociace (ČBA)
Česká národní banka (ČNB)
Ministerstvo financí ČR (MF ČR)
Sdružení pro bankovní karty (SBK)
Stránky jsou strukturovány do dvou pilířů:
Produktový zahrnuje popis všech volně dostupných
finančních produktů určených fyzickým osobám,
texty jsou v gesci příslušných asociací.

Kreditní karta Diners Club je typu charge, tj.
umožňuje klientovi nákup zboží či služeb
prostřednictvím bezúročného úvěru s odloženou
splatností až 55 dní. Po skončení kalendářního
měsíce jsou všechny transakce vyúčtovány a klient
uhradí celkovou sumu útrat naráz. Karta Diners Club
není vázána k žádnému konkrétnímu bankovnímu
účtu.

Účelový pilíř nabízí popis životních etap a situací a
řešení potřeb spojených s financemi.
Tiskovou konferenci dne 22. ledna v prostorách ČBA
uvedl prezident ČBA Jiří Kunert, dále stručně
vystoupili k smyslu a cílům projektu víceguvernér
ČBA Miroslav Singer a náměstek ministra financí ČR
Milan Šimáček.

Další informace o společnosti Diners Club Czech a
jejích produktech naleznete na
www.dinersclub.cz.

Vlastní strukturu, cílové skupiny a obsah stránek
popsali koordinátoři projektu Věra Svobodová a Jan
Mráz (ČBA). Tiskové konference se zúčastnilo cca 15
zástupců medií a zástupci zúčastněných asociací.

cardmag | rk

Tisková zpráva z konání
konference IT Underground 2008

cardmag | mz

Nové služby v oblasti akceptace
karet

Ve dnech 27. - 29.2.2008 se v pražském hotelu STEP
uskutečnil již desátý ročník mezinárodní konference
IT Underground 2008, která byla zaměřena na
ochranu informačních systémů a jejich zabezpečení
proti útokům hackerů.

Praha, 15. února 2008
Od
února
zajišťuje
akceptaci karet Diners
Club již všech pět
největších bank působících v České republice. Ke
stávajícím partnerům přibyla podpisem smlouvy o
spolupráci eBanka, respektive Raiffeisenbank.

cardmag no 1/08

Po celý první den probíhal workshop, u kterého si
účastníci mohli podle svého zájmu vybrat ze dvou
paralelně probíhajících sekcí. Po prvním dnu, nabitém
praktickými informacemi, následovala dvoudenní
konference.
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Dr. Ing. František Klufa se narodil 7.11.1969 v
Českých Budějovicích. Vystudoval Českou
zemědělskou univerzitu v Praze (1992), dále
studoval na Institut für Landtechnik Bonn
(1995). Od roku 1995 pracoval v bankovnictví,
mj. v ČSOB, Prager Handelsbank Frankfurt am
Main,
Schweizerische
Bankgesellschaft
Zurüch. V letech 2000 – 2003 byl regionálním
ředitelem eBanky pro Jižní Čechy, v letech
2004 – 2007ředitelem jihočeské oblastní
pobočky
Živnostenské
banky.
Funkci
finančního arbitra zastává od 2. ledna 2008. Je
ženatý a má dvě děti. K hlavním zájmům patří
golf, tenis, hokej, lyžování, četba. Hovoří
německy, anglicky, rusky.

Zahraniční odborníci, jako Raul Chiesa, Enno Rey
nebo Joffrey Czarny, splnili očekávání a potvrdili
vysoký standard odbornosti této konference. S
největším ohlasem účastníků se setkala přednáška
Skypera, působícího v nezávislé organizaci THC
(www.thc.org), který je světově uznávaným
odborníkem v oblasti zabezpečení GSM a byl pozván
jako speciální host konference.
Jelikož byla většina přednášejících hostů ubytovaná v
hotelu, další odborné diskuze po skončení programu
probíhaly neformálním způsobem v hotelovém lobby.
Velkou přidanou hodnotou této akce byla možnost
vyzkoušet si přednášené techniky ihned na místě na
vlastních noteboocích, neb většina lekcí byla vedena
systémem BYOL (Bring Your Own Laptop). Tento
cílený záměr konference velmi pozitivně ocenila v
závěrečném hodnocení i většina účastníků.

Finanční akademie má statut nezávislé poroty,
která na základě odborných kritérií hodnotí a
vyhlašuje nejlepší finanční produkty roku na českém
trhu. Produkty jsou rozděleny do 15 samostatných
kategorií a každá kategorie se hodnotí zvlášť. V
každé se také samostatně udílejí ceny. Finanční
akademie kromě toho také každoročně vyhlašuje
„Novinku roku“. Toto ocenění mohou získat produkty,
které inovativním způsobem posouvají úroveň
nabídky a přinášejí na trh nové podněty.

I přes poměrně velkou podporu našich mediálních
partnerů v rámci České republiky, byla převážná
většina téměř sedmdesáti účastníků ze zahraničí, a
tak i po skončení odborných výkladů byla ve foyer
slyšet převážně angličtina.
cardmag | mz | radek březina

Novým předsedou Finanční
akademie soutěže Zlatá koruna
se stal František Klufa

V letošním 6. ročníku soutěže Zlatá koruna bude více
než stočlenná Finanční akademie, složená z
ekonomů, ekonomických redaktorů a zástupců
akademické sféry, významným způsobem posílena o
nové členy.

Praha, 10. března 2008 – Finanční arbitr České
republiky František Klufa vystřídal na postu
předsedy Finanční akademie Zlaté koruny
svého předchůdce v úřadě arbitra, Otakara
Schlossbergera, který stál v čele Finanční
akademie po dva předchozí ročníky.

„Našim cílem je vytvořit z Finanční akademie co
nejreprezentativnější fórum odborníků. Protože v
našem záběru jsou všechny produkty z celé
produktové škály na trhu, jde nám o to, abychom
získali větší zastoupení skutečně fundovaných
odborníků pro jednotlivé segmenty trhu. Myslím, že
dobrou cestou je úzká spolupráce se všemi
profesními asociacemi a sdruženími, od nichž vzešla
řada podnětů, jak Finanční akademii vhodně doplnit,
posílit její odborný kredit a zaručit větší objektivitu
hodnocení. Máme již první nová jména, která
reprezentují významné osobnosti na finančním trhu a
jistě přispějí k ještě větší prestiži Zlaté koruny,“ říká
Pavel Doležal, ředitel soutěže.

Byla tak potvrzena kontinuita, kdy do křesla
předsedy Finanční akademie usedá respektovaná
osobnost s významným postavením na domácí
finanční scéně.
Touto všeobecně respektovanou osobností finanční
arbitr ČR nepochybně je. Úlohou finančního arbitra,
kterého na pětileté období volí Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky, je mimosoudní řešení
sporů v oblasti platebního styku a elektronických
platebních prostředků. Arbitr vykonává svou funkci
nezávisle a nestranně. Důležitým prvkem činnosti
finančního arbitra je jeho otevřenost vůči veřejnosti a
s tím související preventivní činnost spočívající v
odstraňování překážek a nápravě přetrvávajících
nedostatků.

O soutěži Zlatá koruna
Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční
produkty roku na českém trhu. Od jejího začátku v
roce 2003 se jí zúčastňují všechny významné banky,
pojišťovny, leasingové, investiční a další finanční
společnosti. Stovka finančních odborníků ve Finanční
akademii vybírá z jejich nabídek v jednotlivých
kategoriích nejlepší produkty. Výsledky hodnocení ve
Zlaté koruně pomáhají veřejnosti snáze se orientovat
v záplavě nabídek finančních produktů. Atraktivní je i
doprovodné hlasování o Cenu veřejnosti, kde
nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost
prostřednictvím internetu a SMS zpráv. Zlatá koruna
tak přispívá ke zdravé konkurenci, motivuje vznik
nových produktů a veřejnosti napomáhá k vyšší
finanční gramotnosti. Letos se uskuteční již 6. ročník
soutěže. Další informace o soutěži Zlatá koruna
najdete na www.zlatakoruna.info.

„Funkci předsedy Finanční akademie jsem přijal s
velikým potěšením, avšak i s velikou pokorou. Tato
pokora pramení z toho, že se jedná o předsednictví v
soutěži, kde jednotlivé produkty hodnotí odborníci z
dané problematiky a tudíž výsledky v soutěži jsou
skutečně fundované,“ říká František
Klufa a dodává: „Mou snahou je
podporovat vše, co může mít
jednoznačný preventivní dopad ve
prospěch ochrany spotřebitele na
našem finančním trhu. Chci se proto
podílet i na různých projektech zvyšování finanční
gramotnosti a vzdělávání. Věřím, že k realizaci těchto
cílů dopomůže i partnerství v soutěži Zlatá koruna.“
cardmag no 1/08
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ
Dvojciferný nárůst objemu plateb
MasterCard Europe i na konci roku
2007

vydávání kreditní karty Lufthansa Miles & More
v Německu prostřednictvím systému MasterCard od
ledna 2008. Tento co-brandový program stvrdil
partnerství s nejúspěšnějším programem pro
pravidelné zákazníky v Evropě. V rámci programu
bude PayPass nabízen stávajícím i novým účastníkům
programu;

MasterCard Incorporated
zveřejnila své hospodářské
výsledky v evropském regionu
za čtvrté čtvrtletí roku 2007. V
uvedeném období bylo
v
regionu
dosaženo
dvouciferného meziročního
nárůstu objemu plateb
realizovaných kartami MasterCard (18,4 %), objemu
nákupů (18,9 %)[1], počtu transakcí u obchodníků
(15,4 %), počtu hotovostních transakcí (12,3 %) i
počtu vydaných karet (17,6 %) v porovnání se
stejným obdobím roku 2006.

- Oznámení společnosti Millennium BCP, největší
veřejně obchodované banky v Portugalsku, o
přechodu na kartové systémy MasterCard. Banka
nyní obsluhuje zhruba 3,5 mil. retailových zákazníků
prostřednictvím 1 000 poboček v celé zemi;
- Spuštění sponzorské platformy MasterCard pro
přední sportovní událost Evropy, fotbalové
mistrovství UEFA EURO 2008. Do této celoevropské
sponzorské aktivity bude poprvé zařazena také
značka Maestro.

K 31. prosinci 2007 vydaly partnerské finanční
instituce v Evropě celkem 178 milionů karet
MasterCard (údaj nezahrnuje karty Maestro a Cirrus).
Držitelé karet uskutečnili ve 4. čtvrtletí roku 2007
v Evropě více než 1,5 mld. nákupních transakcí.
Akceptační síť karet MasterCard dosáhla během
čtvrtého čtvrtletí 2007 v regionu 7,4 mil. míst.

cardmag | rk

MasterCard ve Francii
Asociace MasterCard a společnost Europay France
ohlásily integraci svých
operací ve Francii, prioritním
trhu MasterCardu v Evropě.
MasterCrad tak získá přímý
přístup k francouzským
bankám, včetně největších
vydavatelů karet MasterCard
ve Francii, tj. Credit Agricole,
Credit Mutuel, Banque Populaire, La Banque Postale,
and CIC. Europay France poskytuje technický
interfejs mezi technologickou základnou a bankami
v Francii, rozvíjí produkty MasterCard tak, aby
vyhovovaly požadavkům francouzkého trhu, a
zpracovává transakce zahraničních držitelů karet ve
Francii a Francouzů v zahraničí. Finanční instituce
jako členové Europay France odmítly v roce 2002
sloučení společností MasterCard a Europay
International; stejné rozhodnutí učinily finanční
instituce ve Velké Británii, Německu a Belgii. Od té
doby MasterCard uzavřel dohody s těmito národními
společnostmi. Europay France je poslední národní
bankovní organizace v Evropě, která vystupuje jako
"zprostředkovatel" mezi MasterCardem a vydavateli
karet a zpracovávajícími bankami.

"Rok 2007 jsme zakončili úspěšně a dobré regionální

výsledky jsou důkazem, že Evropa se nadále
významně podílí na globálním úspěchu MasterCard
Worldwide. Když Lufthansa na konci roku oznámila,
že svůj program pro pravidelné zákazníky převede na
systém MasterCard a zavede pro své zákazníky
v Německu řešení MasterCard PayPass, byl to další
důkaz, že jsme schopni spojit produktové a obchodní
inovace a oživit tak nabídku pro držitele karet v rámci
jednoho z nejvýznamnějších evropských cobrandových programů," uvedl Javier Perez, president
společnosti MasterCard Europe.

"Naše úspěchy se v tomto čtvrtletí nesly v duchu cobrandových programů. Naši snahu o zvyšování
hodnoty pro obchodníky a současně o zjednodušení
života pro spotřebitele již dříve potvrdila spolupráce
s francouzskou Banque Accord. Jedná se o bankovní
divizi francouzského řetězce hypermarketů, která
v listopadu jako první v Evropě oznámila spuštění cobrandového programu se systémem PayPass," dodal

Perez.

Společnost MasterCard v Evropě dosáhla v posledním
čtvrtletí roku 2007 řady významných obchodních
úspěchů, např.:

Dokončení sloučení povede ke vzniku nové
společnosti, kterou povede Emmanuel Pettit. Ten
nastoupil do MasterCardu v r. 2002, kde má na
starosti účet Citibank pro region APMEA a Evropu
(tedy ve 26 státech). Před tím pracoval 10 let pro
VISA International, v mezidobí byl ředitelem Hilton
EMEA, dříve také pracoval pro francouzskou banku
Paribas.
http://www.mastercardfrance.com/fr/
europay/home_europay.html

- Pokračuje zavádění bezkontaktního řešení
MasterCard PayPass - pilotní programy byly spuštěny
v Polsku a Francii. Zároveň byl zahájen první
zkušební provoz technologie MasterCard PayPass
v Evropě s co-brandovými kartami. Zkušební provoz
byl zahájen ve spolupráci s partnerskou Banque
Accord, bankovní divizí francouzského řetězce
supermarketů Auchan;

V důsledku integrace budou mít francouzští
spotřebitelé a obchodníci výhody konkurence
schopnějších a bohatších produktů v platebních

- Uzavření smlouvy s BayernLB Bank a její 100%
dceřinou firmou Deutsche Kreditbank (DKB) o
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kartách a širšího přijímání karet. A to v době, kdy se
ustavuje projekt SEPA s požadavky na přes hraniční
platební instrumenty vedle stávajících národních
produktů. Francouzský trh je také známý svým
vedoucím postavením při inovacích, např. od října
2007 umožnil vydávání kobrandovaných karet ve
Francii a byl na čele implementace čipových karet
v Evropě. V listopadu 2007 byla vydána první
evropská bezkontaktní MasterCard platební karta
PayPass (TM). Tento produkt MasterCard vydává ve
20 zemích, kde ji používá na 20 mil. spotřebitelů u
80 000 obchodníků.

zákazníky). Není stanoven limit na počet získaných
bodů (jak je tomu u konkurenčních karet, např.
75 000 bodů). Karta umožňuje čerpání získaných
bodů v oblastech cestování, hotovost, nákupy,
charitativní dotace, dárkové certifikáty. Karta oproti
jiným na trhu umožňuje Cashback nad 2 500 bodů,
dále tzv. službu v hotelech Concierge Service na
všechny karty a Ultimate Access™ experiences.
Srovnávací tabulku lze najít na adrese:
http://rewardsfaster.bankofamerica.com/
seeforyourself/index.html

cardmag | ft (podle press release)

Pay By Touch před konkursem

Návrat karty BANKAMERICARD

V Cardmagu 2007-1 a 2007-3 jsme informovali o
nové technologii placení
v y v i n u t é
n a
biometrickém principu
společností Pay By
Touch (založené v r. 2002,
http://www.paybytouch.com/portal/site/main

Po padesáti letech od vzniku karty BankAmericard se
toto jméno vrací.
Původní
název
vzniknul
v
roce
1958, a to 8 let po vydání první Diners Club karty
v roce 1950, kdy kalifornská banka Bank of America
(BofA) vydal svoji první kreditní kartu. (Ve stejném
roce zahájila společnost American Express vydávání
karet v USA a Kanadě.) Karta banky Bank of America
měla ve svém designu známé modré, bílé a zlaté
pruhy s nápisem BankAmericard uprostřed. Zlaté a
modré pruh představovaly zlatou barvu kalifornských
kopců a modrou barvu její oblohy.

Zákazník přiloží prst na skener a natypuje
vyhledávací číslo, obvykle své telefonní číslo; platba
proběhne stejně, jako kdyby předložil platební kartu
nebo šek. Pay By Touch drží více než 60 patentů.
Zavádění progresivních technologií však bývá
nákladné a riskantní.
Nejprve probleskla zpráva, že se Pay By Touch
přesouvá od biometrických řešení k poskytování
cílených marketinkových služeb. V důsledku tohoto
kroku se jevila divize zpracování plateb na prodej.
Nejnovější zprávy o společnosti Solidus Networks
Inc. (vlastníku společnosti Pay By Touch) přinesly
informaci, že čtyři zaměstnanci podali u soudu v Los
Angeles návrh na nedobrovolný konkurs, který
automaticky zmrazuje všechny kroky věřitelů a
nároků vůči Pay by Touch. Navíc zaručuje, že
nasmlouvané služby budou pokračovat, pokud
konkurzní soud nenařídí jinak. Společnost má nyní
konkurzního poradce a ten nyní musí reagovat na
konkurzní výzvu podáním odporu, přijetím nebo
jiným návrhem.

Od roku 1966 BofA poskytovala licence na tuto
kartu jiným bankám v USA, a od roku 1970 bylo
vlastnictví programu předáno těmto americkým
vydavatelům. Ti vytvořili společnost National
BankAmericard Inc. k rozvoji a řízení tohoto brandu
v USA. V roce 1974 se ustavila společnost
International Bankcard Company (IBanco) s cílem
řídit rozvoj BankAmericard programu mimo USA, kde
již několik vydavatelů začalo vydávat modro-bílozlaté karty. Jednalo se o sdružení bank v Kanadě,
vydávající tuto kartu pod názvem Chargex. Ve
Spojeném Království byla karta stejným designem
vydávána pod názvem Barclaycard, v Mexiku karta
nesla název Bancomer a v Japonsku použili název
Sumitomo.

Společnost Pay By Touch získala od roku 2005 ve
třech úpisech akcií celkem 190 mil. USD. Majoritní
vlastník společnosti s 64 % akcií požádal o osobní
konkurz. Poslední tisková zpráva hovoří o snaze
společnosti zachovat rozvoj moderního biometrického
způsobu placení, ale je zřejmé, že špičkové
technologie mohou svým nositelům přinést osobní
svízele.

Rok 1976 byl svědkem sjednocení uvedených názvů
pod jediný, v pravdě mezinárodně srozumitelný a
vznikla karta VISA. Nové jméno bylo zavedeno
během 18 měsíců a modro-bílo-zlaté pruhy se staly
součástí VISA brandu.
A jak to souvisí s dneškem? Pouze 52 % dnes žijících
Američanů žilo v době, kdy bylo jméno
BankAmericard naposledy propagováno v USA. Nyní
se objevuje znovu; od října 2007 je Bank of America,
největší světový vydavatel VISA kreditních a
debetních karet, je používá pro svoji novou kreditní
kartu VISA spojenou s bonusy podle útraty na kartu
a s dalšími produkty, jako jsou půjčky, šekové účty a
spořící účty. Nový název v originále zní
"BankAmericard
Rewards™ Visa ® credit
card”. Karta poskytuje o 50 % více věrnostních bodů
s každou platbou (důraz je na každou platbu, ne jen
na jistý typ nákupu), přičemž 25% se připíše hned a
zbytek na konci roku (momentum jak udržet
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První vlaštovky EMV v Kanadě.
Statistické výsledky z oblasti podvodů v UK (APACS,
viz např. CardMag . 2007) ukázaly, že zatímco
podvody s platebními kartami v Britanii v důsledku
dokončeného přechodu na technologii EMV
významně poklesly, dostavil se očekávatelný nárůst
podvodů s kartami vydanými v UK mimo Británii a to
na 126 %. Potvrdilo se tak známé pravidlo že
podvody, resp. podvodníci vždy vyhledávají nejslabší
články řetězu.
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Evropští zákazníci dávají stále
častěji přednost kartám před šeky
a hotovostí

Aby se Kanada nestala logickým cílem podvodných
transakcí s čipovými kartami vydanými v domovské
zemi Commonwealthu, zahájily MasterCard, Visa,
AmEx a Interac (národní debetní systém) společný
testovací projekt EMV ve městě Kitchener-Waterloo
v provincii Ontario. Město s cca půl milionem
obyvatel představuje pro projekt kontrolovatelné
prostředí s dostatečným rozsahem. Výhodou pro
projekt je, že obyvatelé jsou již zvyklí zadávat při
platbách PIN díky domácím kartám Interac. EMV
karty projektu budou standardně vybaveny rovněž
magnetickým proužkem pro možnost použití
v nekonvertovaných terminálech.

29. ledna 2008 - Praha
A s o c i a c e p l a t e b n í c h ka r e t společnost Visa Europe v loňském
roce opět dosáhla růstu v řádu
dvouciferných čísel. V oběhu je v současné době
téměř 350 milionů karet Visa.
V roce 2007, který se nesl ve znamení výrazných
změn na evropském trhu s platebními kartami,
vykázala společnost nárůst přes 11 procent v objemu
transakcí učiněných spotřebiteli u obchodníků a
stejně výrazný nárůst celkového počtu
maloobchodních transakcí.

Zavádění EMV technologie v Kanadě by mohlo
přispět ke změně dosavadní rezistence bank v USA
vůči EMV díky následnému pravděpodobnému
přesunu podvodných aktivit z Kanady do USA.

Do roku 2007 vstoupila Visa Europe plně kompatibilní
s požadavky SEPA (přesně o rok dříve než byl
stanovený termín). V jeho průběhu bylo čipovou
technologií vybaveno více než polovina Visa karet a
terminálů u obchodníků. Jedná se o nejpokročilejší
technologickou platformou v inovaci plateb, která
uživatelům nabízí optimální zabezpečení karet.
Evropa je v implementaci této technologie
celosvětově nejúspěšnější.

Podle Lafferty CI cardmag | mz

Prohlášení společnosti Visa Europe
19. prosince 2007
Tiskový

mluvčí společnosti Visa Europe Paul
Ravenscroft prohlásil: "Dnešní
rozhodnutí se týká společnosti
MasterCard. Nemá žádný právní
dopad na mezibankovní poplatky účtované
společností Visa a komisařka Kroesová jasně
prohlásila, že každý případ bude posuzován
individuálně. Od roku 2002 využíváme výjimky,
kterou nám pro naše mezibankovní poplatky udělila
Evropská komise. Již se těšíme, až se detailně
seznámíme s aktuálním pohledem komisařky na tuto
věc a budeme pokračovat v dialogu o tom, jakým
způsobem budou mezibankovní poplatky
stanovovány v budoucnosti. Do té doby se naše
aktivity nemění."

Investice do inovací přinesly své ovoce se spuštěním
systému Visa payWave. Jde o bezkontaktní platební
řešení usnadňující placení nižších částek, které bylo
úspěšně spuštěno v Londýně a Istanbulu. Další
novinkou bylo spuštění super výkonného systému
pro zpracování karetních transakcí ve všech čtyř a
půl tisících členských bankách. Tento systém pro
zpracování mezibankovních poplatků byl ušit doslova
na míru evropským členským bankám a i díky tomu
je čtyřikrát rychlejší než systémy provozované
konkurencí. Společnost Visa Europe se tak stala
největším zpracovatelem mezibankovních transakcí,
kterých bylo v roce 2007 zpracováno 6 miliard.

"Mezibankovní poplatky jsou mechanismem, který
zajišťuje maximální přínosy všem, kteří platební
systém využívají. Z plateb platebními kartami profitují
jak obchodníci, tak zákazníci. Platební karty pomáhají
snižovat náklady na manipulaci s hotovostí, zvyšují
bezpečnost, urychlují transakce u pokladen a navíc
zvyšují obchodníkům prodeje."

Visa V PAY je jedinou debetní kartou vybavenou
čipem a PINem. V současnosti je vydávána v Itálii a
Německu, celkem se zavázalo 22 bank z 8
evropských zemích vydat 20 milionů karet V PAY. To
je velký úspěch, jehož bylo dosaženo díky tomu, že
karty V PAY jsou mnohem bezpečnější a levnější než
stávající debetní karty. I na ostatních trzích v Evropě
segment debetních karet rostl, přičemž jedním
z největších úspěchů bylo rozhodnutí banky HSBC
přejít se svým portfoliem téměř 10 milionů debetních
karet ve Velké Británii k Visa Europe.

"Nevidíme žádné známky toho, že by mezibankovní
poplatky fungovaly jako daň ze spotřeby nebo že by
zákazníci museli platit dvakrát. Reálným výsledkem
významného snížení mezibankovních poplatků by byl
disproporční přesun nákladů na provozování
platebního systému z prodejců na zákazníky."
"Mezibankovní poplatky zajišťují efektivní fungování
platebních systémů a umožňují nahrazení
neefektivních platebních řešení, jaké představují
hotovost a šeky. Poplatky musejí být nastaveny na
komerčně udržitelné úrovni takovým způsobem, aby
platební průmysl mohl ospravedlnit své další
investice do inovace, zabezpečení a efektivity
platebních řešení, což ostatně uznala i paní
komisařka. Jen tak bude možné dosáhnout
uskutečnění vize SEPA, tedy vnitřního evropského
platebního prostoru."

Nejdynamičtější růst byl zaznamenán v oblasti
komerčních karet používaných podniky a státními
úřady. Objem transakcí uskutečněných těmito
kartami vzrostl o 26,5%. Program Visa Government
Procurement Card oslavil 10. výročí své existence tím
nejlepším možným způsobem: 34procentním
nárůstem v osmi zemích, v nichž je program
provozován.
"V roce bezprostředně předcházejícímu implementaci
SEPA
byla
společnost
Visa
Europe
nezpochybnitelným leaderem trhu, na němž
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představila nové produkty a služby, které mají
pomoci realizovat dlouhodobý cíl, totiž nahrazení
hotovosti a šeků kartami. Vedoucí postavení naší
společnosti se odráží i v silném růstu, který jsme
zaznamenali v používání našich karet. V PAY je dnes
pro spotřebitele realita. Díky jedinečnému, na míru
šitému systému, který je výrazně rychlejší než
systémy našich konkurentů, jsme zvedli laťku
v oblasti zpracování transakcí. Prostřednictvím řešení
Visa payWave se nám podařilo nabídnout vysoce
efektivní způsob úhrady menších částek," sdělil Peter
Ayliffe, prezident společnosti Visa Europe a její
generální ředitel.

za rok. Bezkontaktní technologie Visa payWave byla
vyvinuta s cílem poskytnout spotřebitelům a
prodejcům co nejefektivnější a nejrychlejší způsob
hrazení transakcí nižších hodnot. Vedle toho přechod
na bezkontaktní technologii spotřebitelům poskytne
lepší kontrolu nad jejich každodenními výdaji.”

"Evropští spotřebitelé si uvědomují rozsah výhod,
které jim přinášejí platby kartami Visa. Platby kartou
znamenají přínos pro všechny, neboť jsou
efektivnější, bezpečnější a pohodlnější. Je
významným úspěchem, že jsme zvýšili svůj podíl na
celkových spotřebitelských výdajích na plných
11,4%, přičemž 72,5% bylo uskutečněno
prostřednictvím debetních karet Visa. To jasně
ukazuje, že plníme cíle vytyčené SEPA a
proměňujeme je v reálné přínosy pro naše banky a
jejich klienty – držitele karet a prodejce, kteří
přijímají karty Visa."

Typický den člověka dojíždějícího do zaměstnání bankomat: Studie uskutečněná společností Visa
ukazuje, že 63 % lidí pracujících v Londýně a
dojíždějících každý den do zaměstnání prostředky
městské dopravy, vybírá hotovost z bankomatu
zhruba dvakrát až třikrát za týden. Bylo zjištěno, že
výběr z bankomatu, včetně čekání ve frontě před
přístrojem, zabere zhruba 146 sekund, což znamená,
že člověk takto za týden stráví u bankomatu 7 minut
a 18 sekund.

*Tento údaj vychází ze sumy transakcí učiněných
v hotovosti za rok v poměru ke stejnému objemu
transakcí učiněných prostřednictvím technologie Visa
payWave, kdy transakce učiněné prostřednictvím
technologie payWave netrvají ani celou vteřinu.
Klíčová zjištění studie:

Noviny**:
Člověk pracující ve městě potřebuje mít přehled o
tom, co se kolem něj děje. Podle průzkumu
společnosti Visa si plných 33 procent lidí pracujících
ve městě kupuje každý den noviny. Placení novin
trvá v průměru 31 sekund, takže každý pracovní
týden takový člověk stráví tři minuty a 37 sekund
nákupem denního tisku. Za rok to pak dělá 3 hodiny,
osm minut a 34 sekund.
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Placením hotovostí ztratí pasažéři
v Londýnské městské dopravě až
tři dny za rok.
17. prosince 2007 - Praha

Káva**:
Stejně nezbytná záležitost jako noviny – studie
ukázala, že plných 37 procent pracovníků si
devětkrát týdně jde koupit hotovou kávu. Zaplacení
hotovostí trvá 162 sekund, což znamená, že týdně
při placení kávy člověk stráví 24 minut a 18 sekund.

Transakce učiněné prostřednictvím technologie Visa
payWave jsou až stokrát rychlejší
než placení hotovostí *
Při přechodu z letního času na
zimní jistě mnozí z nás s vděkem kvitovali tu hodinu
navíc. Společnost Visa Europe si nechala vypracovat
studii "Čas v pohybu", která ukázala, že to není
jediná možnost, jak ušetřit čas. Zúčastnilo se jí přes
sto lidí, kteří pravidelně každý den dojíždějí do
zaměstnání prostředky hromadné dopravy. Průzkum
zjistil, že zhruba jednu hodinu takový člověk stráví
placením hotovostí za drobné věci denní potřeby,
jako jsou noviny, káva nebo svačina včetně času
stráveného čekáním ve frontě u bankomatů.To je
v ostrém kontrastu s časovou úsporou, kterou nabízí
nedávno představená technologie bezkontaktních
plateb Visa payWave, jež umožňuje provádět takové
transakce za necelou vteřinu. V porovnání
s průměrným časem, který zabere zaplacení kávy –
162 sekund – to představuje významnou časovou
úsporu.

Oběd a svačina **:
Zhruba třetina (konkrétně 35 %) lidí pracujících
v Londýně si devětkrát za týden koupí oběd a
svačinu. Zaplacení oběda trvá zhruba 158 sekund
(dvě minuty a 38 sekund), takže za týden takto
člověk stráví placením celkem 23 minut a 42 sekund.
Nákup v obchodě**:
S rostoucím počtu supermarketů v centrech měst se
zvyšuje i počet lidí, kteří do těchto expresních
supermarketů chodí nakupovat – potvrdil to i tento
výzkum společnosti Visa. Podle něj plných 19 procent
lidí pracujících ve městě zajde do takového obchodu
až devětkrát: zaplacení zboží hotovostí trvá
v takovém obchodě v průměru 82 sekund (1 minutu
a 22 sekund). To za týden činí 12 minut a 18 sekund,
takže za rok takový zákazník stráví u kasy
v supermarketech deset hodin, 41 minut a 19
sekund.

Sandra Alzett, viceprezidentka společnosti Visa
Europe pro inovaci a akceptační síť, výsledky tohoto
průzkumu komentovala slovy: "Asi byste nenašli
člověka, který by se při přechodu z letního času na
zimní netěšil na tu hodinu času navíc, kterou tím
získá. Náš průzkum nicméně poměrně přesvědčivě
ukazuje, že když spotřebitelé začnou místo hotovosti
používat pro platby drobných nákupů naší
bezkontaktní technologii, mohou ušetřit až 72 hodin
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**Jde skutečně jen o čas, který zabere uskutečnění
transakce, tedy bez stání ve frontě nebo případného
výběru.
Sandra Alzett říká:
"Studie Čas v pohybu uskutečněná společností Visa
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velmi přesvědčivě ukazuje, že při používání peněžní
hotovosti k placení drobných předmětů každodenní
spotřeby člověk ztratí každý týden nezanedbatelný
čas – už jen pro to, že dvakrát třikrát týdně musí
zajít k bankomatu.”

období bedlivě dohlíželi na to, aby transakce
probíhaly rychle, spolehlivě a bezpečně."
Výrazný příklon k nakupování po internetu a
prostřednictvím objednávkových služeb (přes telefon,
poštou) před letošními vánocemi je jasně ilustrován
23,7procentním nárůstem transakcí během prvních
dvou prosincových týdnů oproti roku 2006. Hodnota
těchto transakcí vzrostla o 32,9 procenta a celkově
během těchto dvou týdnů dosáhla objemu 5 miliard
euro.

"Až přes 70 procent respondentů tohoto průzkumu
vypovědělo, že každý týden utratí za drobné výdaje
až 50 liber. Zde je snadno vidět příležitost, jakou má
technologie bezkontaktní platby, která by takové
platby hotovostí mohla nahradit. Díky technologii
Visa payWave mohou lidé ušetřit při placení čas,
který je v dnešní hektické době obzvláště cenný."

Více informací:
V roce 2007 společnost Visa Europe dokončila
pětiletý program rozvoje systému pro zpracování
karetních transakcí, který je především velmi
flexibilní. Zabezpečená platforma v sobě slučuje
globální dosah a špičkový výpočetní výkon nutný pro
zajištění budoucího růstu a inovací platebních
produktů.
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Visa Europe zpracovala o vánocích
rekordní počet transakcí
22. ledna 2008 - Praha
Během

nákupní špičky o letošních vánocích
zpracovávala společnost Visa Europe
715 transakcí každou vteřinu*, což je
o 13 procent více než loni.
Absolutního rekordu transakcí učiněných kartou Visa
bylo dosaženo krátce po poledni v sobotu 22.
prosince, nicméně již předchozí den, v pátek, bylo
dosaženo rekordního počtu transakcí zpracovaných
za jediný den: v pátek 21. prosince systém
provozovaný společností Visa Europe bezproblémově
zpracoval 26,8 milionu transakcí, což je o 15,4
procenta více než v roce 2006.

"Naše technologie výrazně zkracuje nároky na čas,
komplikovanost a náklady spojené s přidáváním
nových funkcí nebo modifikací platformy pro podporu
nových forem plateb, jako jsou například
bezkontaktní nebo mobilní platby. Musíme držet krok
s obrovskými nároky a vysokým očekáváním, která
na nás kladou držitelé karet Visa a proto investujeme
do technicky nejvyspělejšího zpracovatelského
systému v Evropě."
"Z nárůstu je patrné, jaké výhody přináší našim
klientům zpracovatelský systém, kterým jen za rok
2007 prošlo 6 miliard transakcí. V Evropě počet
transakcí uskutečněných kartami Visa roste
dvojciferným tempem. Spotřebitelé stále častěji platí
kartami při každodenních nákupech, takže výkonná
platforma, kterou disponujeme, je opravdu nutností
k zachování spolehlivého provozu i v budoucnu."

Tiskový mluvčí společnosti Visa Europe Steve
Chambers k dosaženým výsledkům řek: "Odklon od
starých platebních médií, jako je hotovost a šeky,
směrem ke kartám ženou vpřed hlavně prodejci a
držitelé karet. Očekávají, že platby budou probíhat
hladce a to je též náš cíl. Jako největší mezibankovní
zpracovatel karetních operací jsme po celé vánoční
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KARTY V ČÍSLECH
Konverze na EMV s velkými rozdíly
Rychlost postupu konverze karet a terminálů na technologii EMV, předpokládanou jako jednu z podmínek
interoperability platebních karet v eurozóně, se zatím v jednotlivých zemích značně liší, jak plyne z následujících
údajů European Payments Council z první poloviny r. 2007:
Země

Debetní karty
%

Kreditní karty

Terminály POS

%

%

Bankomaty ATM
%

Belgie

65

96

89

100

Finsko

68

90

17

100

Francie

100

100

95

100

Holandsko

2

30

0,1

70

Irsko

87

100

100

100

Italie
Lucembursko
Portugalsko
Rakousko

4

51

32

27

100

100

100

98

7

10

51

100

100

89

2

50

Řecko

11

19

43

32

SRN

65

20

3

30

Slovinsko

9

27

20

43

Španělsko

1,2

1,2

53

71

EU 13

42

42

47

61

85

98

Pro srovnání odpovídající údaje z České republiky (Q2 2007)
CR

55

52

Pouze tři země, Francie, Irsko a Lucembursko, konverzi v r. 2007 prakticky ukončily, ostatní postupují v konverzi
spíše pragmaticky, t.zn. že se orientují zejména na zvýšení bezpečnosti výběru hotovosti z bankomatů, které se
v poslední době stávají častým terčem organizovaných podvodných aktivit na bázi skimmingu a phishingu. U
platebních terminálů POS je konverze na samém počátku zejména v Holandsku, SRN a Rakousku, konverze karet
je velmi pomalá v Holandsku, Italii, Portugalsku a Španělsku. Podle plánu implementace SEPA by měla být
konverze v eurozóně ukončena do konce r. 2010.
Přitom stávající EMV standardy nezajišťují plnou interoperabilitu všech "národních" EMV implementací, na
doplnění standardizace v oblasti komunikace "karta - terminál", terminál – acquirer", acquirer – issuer" a
certifikace pracují odborné skupiny koordinované pracovní skupinou Cards EPC.
Pro srovnání stav EMV konverze u českých bank na konci r. 2007 (SBK):
car

CR

Debetní karty

Kreditní karty

Terminály POS

Bankomaty ATM

72

57

89

99
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Statistika vydaných karet ve světě a v Evropě
V tabulce "SVĚT 2006 - Vydavatelé podle objemu transakcí" uvádíme největší světové vydavatele karet,
uspořádané podle objemů dosažených jimi vydanými kartami za nákup zboží a služeb (bez výběru hotovostí).
Jedná se o tzv. general purpose cards, tedy karty pro všeobecné použití, a statistika zahrnuje všechny
spotřebitelské i firemní karty debetní, kreditní a předplacené vydané asociacemi VISA a MasterCard, debetní a
předplacené karty Maestro, American Express, Diners Club a JCB karty. Každý si může najít pořadí své oblíbené
zahraniční banky. Pořadí vypovídá o mocnosti ekonomiky i kupní síle obyvatelstva.
Zdánlivě nezáživná statistická čísla nám mohou přiblížit postavení bank, o kterých jste si mohli číst v Profilech
zemí, kde jsme uváděli jejich postavení většinou co do objemu kapitálu. První čtyři vydávající banky jsou americké
(Bank of America, JPMorganChase, Citigroup a Capital One), následuje největší vydavatelská banka v Británii
(Barclays Bank) a pátou bankou je francouzská (Credit Agricole & LCL). Známá banka Societe Generale zaujala
28. místo, italská CartaSi 30. místo, 35. a 37. místo zaujaly australské banky. 53. místo zaujala turecká Yapi Kredi
Bank, 95. místo dobyla izraelská společnost Israel Credit Cards a 99. místo náleží švýcarské bance Credit Suisse.
Ze zemí ECC je polská banka PKO Bank Polski na 176. místě, Česká Spořitelna získala 196. místo,
Banka Pekao dosáhla na 224. pozici a chorvatská banka Privredna Banka na 226. příčku. 234. pořadí má ruská
Sberbank Russia.
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SVĚT 2006 - Vydavatelé podle objemu transakcí
‘06
Vydavatel

Celkový
objem
prodeje
mld. USD

Poř.

‘06
Vydavatel

Poř
.

Celkový
objem
prodeje
mld. USD

1

Bank of America U.S.

$349,44

51

51 Hyundai Card South Korea

$17,13

2

JPMorganChase U.S.

$323,63

52

Banco Itau Brazil

$16,67

3

Citigroup U.S.

$223,14

53

Yapi Kredi Bank Turkey

$16,52

4

Capital One U.S.

$105,54

54

Banco Bradesco Brazil

$16,48

5

Barclays Bank U.K.

$102,81

55

National City U.S.

$15,98

6

Credit Agricole & LCL France

$96,80

56

Danske Bank Denmark

$15,92

7

HSBC U.K.

$83,20

57

Garanti Bank Turkey

$15,04

8

U.S. Bancorp U.S.

$80,11

58

SunTrust U.S.

$13,32

9

Lloyds TSB U.K.

$79,29

59

Bank Hapoalim/Isracard Israel

$12,92

10

Wells Fargo U.S.

$77,02

60

Banamex (Citibank) Mexico

$12,87

11

RBS/NatWest U.K.

$63,44

61

Navy FCU U.S.

$12,63

12

HBoS U.K.

$63,30

62

BBVA Spain

$12,31

13

CIBC Canada

$49,46

63

Aeon Credit Serv, Japan

$12,28

14

Washington Mutual U.S.

$48,90

64

Fifth Third U.S.

$11,57

15

HSBC U.S.

$40,79

65

Barclays U.S.

$11,53

16

Sumitomo Mitsui Japan

$38,73

66

Nat’l Australia Group U.K.

$11,52

17

BC Card South Korea

$37,99

67

Regions Bank U.S.

$11,43

18

RBC Royal Bank Canada

$37,14

68

Egg U.K.

$11,12

19

Caisse d’Epargne France

$35,01

69

Goldfish (Morgan Stanley) U.K.

$11,04

20

Poste Italiane Italy

$33,47

70

Citizens (R,I,) U.S.

$10,96

21

LG Card South Korea

$33,30

71

Nordea Sweden

$10,93

22

Wachovia U.S.

$33,10

72

Alliance & Leicester U.K.

$10,66

23

Credit Mutuel France

$32,39

73

Target U.S.

$10,62

24

BNP Paribas France

$31,81

74

Co-operative Bank U.K.

$10,58

25

USAA U.S.

$31,14

75

Toyota Japan

$10,57

26

Credit Saison Japan

$29,71

76

Scotiabank Canada

$10,37

27

MBNA U.K.

$29,64

77

Shinhan Card South Korea

$10,37

28

Societe Generale France

$29,33

78

Branch Banking & Trust U.S.

$10,08

29

La Banque Postale France

$29,30

79

Fed, Desjardins Canada

$10,06

30

CartaSi Italy

$28,90

80

Akbank Turkey

$10,01

31

ING/Postbank Netherlands

$28,61

81

Merrill Lynch U.S.

$9,81

32

Mitsubishi UFJ Nicos Japan

$27,61

82

BBVA Bancomer Mexico

$9,70

33

Banque Populaire France

$27,50

83

Woori Bank South Korea

$9,50

34

BMO Bank of Mont. Canada

$26,72

84

KEB South Korea

$9,50

35

ANZ Banking Group Australia

$24,65

85

Advanta U.S.

$9,29

36

Commonwealth Bank Austral.

$24,23

86

Isbank Turkey

$9,21

37

Westpac Australia

$24,19

87

Citibank Australia

$9,01

38

DC Card Japan

$23,69

88

Capital One U.K.

$8,94

39

UC Card Japan

$22,05

89

ICBA Bancard U.S.

$8,67

40

Samsung Card South Korea

$21,82

90

Caja Madrid Spain

$8,56

41

Abbey (Santander) U.K.

$20,94

91

Bank Leumi/Leumi Card Israel

$8,55

42

GE U.S.

$20,70

92

FNB Omaha U.S.

$8,49

43

TD Canada Trust Canada

$20,45

93

Chinatrust Commercial Taiwan

$8,38

44

Swedbank Sweden

$20,35

94

Banco Santander Spain

$8,12

45

Nationwide Build. Soc. U.K.

$19,65

95

Israel Credit Cards (CAL) Israel

$8,10

46

La Caixa Spain

$19,20

96

PNC Bank U.S.

$8,10

47

Kookmin Bank South Korea

$19,09

97

Nordea Finland

$8,03

48

Banco do Brasil Brazil

$18,55

98

SEB Kort Sweden

$8,01

49

CIC France

$18,42

99

Credit Suisse Switzerland

$7,99

50

Nat’l Australia Bank Australia

$18,28

100

OMC Card Japan

$7,99
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Vydavatelé v Evropě
Statistika podává informaci o největších vydavatelích v jednotlivých evropských státech (u některých zemí byl
počet uváděných bank omezen jen na tři největší banky nebo banky, které mají vztah k bankám v České
republice), a to podle celkového objemu, tj. prodej i výběr hotovostí. Druhý sloupec vypovídá pouze o objemu
prodeje. V třetím sloupci je uveden počet vydaných karet. V některých případech vydavatel s menším počtem
karet „předběhl“ v objemu banku s vyšším počtem vydaných karet. Např. v ČR se to přihodilo ČSOB s 1,6 mil.
karet, kterou co do objemu předběhla Komerční bance s jen 1,2 mil. karet; žádná z bank nemohla ohrozit Českou
spořitelnu na prvním pořadí (s téměř dvojnásobným obratem při 2,44 mil. karet).
Zajímavé je porovnání poměru bezhotovostního placení s výběry hotovostí na jednotlivých kontinentech:
Region

Platby

Výběr hotovosti

Canada

88,0 %

12,0 %.

U.S.

77,6 %

22,4 %.

Asie/Pacifik

66,9%

33,1 %

Evropa

62,8 %

37,2 %

Střední východ /Afrika

36,9 %

63,1 %

Latinská Amerika

33,7 %

66,3 %

Poznámka: V České republice se ve stejném období realizovaly platby v objemu 76 % a výběry hotovostí
v objemu 24 %, tedy zhruba na úrovni Spojených států. Vůči Evropě podíl bezhotovostních plateb u nás zaostává
za Evropou o 13 % - prostor, které banky v Česku mohou ještě využít ku prospěchu svému i klientů.
V roce 2006 dosáhl celkový objem čerpaný kartami 4 341 biliónů USD. K tomuto objemu přispěly Spojené státy
americké 44,0 % (pokles za posledních 10 let z téměř 50 % o 6 %). Evropa se podílela na celkovém objemu
31,4 % (nárůst za posledních 10 let z 27,6 % o 3,8 %). Asie/Pacifik dosáhla podílu 14,4 % (nárůst za 10 let o
1,8 %), Kanada zaujala 4,5 %, Latinská Amerika 3,9 % a Střední Východ / Afrika jen 1,8 %.

Pohled na světové výrobce karet - 2006
V uvedených přehledech jsou zachyceny výrobci platebních karet, které zahrnují zabezpečené karty, většina
z nich nese známky VISA a MasterCard, včetně věrnostních karet obchodníků a bankomatových karet. Výrobce
předplacených karet, telefonních a neplatebních karet podrobně neuvádíme; konstatujme jen celkové počty
těchto karet, které dosahují úctyhodných objemů. Všechny údaje za rok 2006.
Typ karty

Počet dodaných karet

Meziroční nárůst/pokles

Platební karty

3,84 mld.

+ 14,3%

Předplacené/dárkové karty

3,94 mld.

+ 40,4%

Přeplacené telefonní karty

4,91 mld.

+ 4,4%

Telefonní karty

2,19 mld.

+ 32,9%

Neplatební karty (*)

4,08 mld.

- 0,1%

CELKEM

18,96 mld.

91,90%

(*) řidičské průkazy, zdravotní karty, identifikační karty, karty pro kontrolu přístupu, členské/věrnostní karty, pro
placenou TV, karty pro hry, karty pro e-commerce/karty s digitálními certifikáty a karty pro podporu prodeje
U výroby karet si můžeme uvědomit vliv koncentrace výroby: 10 největších výrobců platebních dodávají 70,7%.
Zejména čtyři výrobci si vedli velmi dobře: Gemalto (Francie, vznikl sloučením Gemplus a Axalto, +36%), Didier
Printing (Indiana, US, + 25%), IntelCav Cartoes (Brazilie, + 23%) a Gieseck & Devrient (Německo, Mnichov, +
20%)
Platební karty zahrnují karty s magnetickým proužkem i čipy. Počet karet VISA a MasterCard bylo 2,06 mld.,
nárůst o 10,7%. Karty dalších značek American Express, Discover, Diners Club nebo JCB byly vyrobeny v počtu
347 mil., s nárůstem o úctyhodných 94,5%.
U předplacených karet má 9 z největších 10 výrobců sídlo v USA, šesté místo zaujal výrobce Rosan (Moskva,
Rusko).
Závěrem uveďme, že téměř 19 mld. karet představuje hmotnost cca 95 000 tun plastu, který byl v roce 2006
vyroben a do tří let se stane odpadem. Kompostovatelné biotechnické karty sice již existují, ale zatím se
nerozšířily.
cardmag | ft (podle Nilson report)
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Celková dodávka platebních karet
Pořadí

Výrobce

Mil.

1

Gemalto Netherlands

578,1

2

Giesecke & Devrient Germany

444,0

3

Oberthur France

370,4

4

Perfect Plastic U.S.

348,7

5

Versatile Card Tech. U.S.

238,7

6

American Banknote U.S.

224,0

7

CPI Card Group U.S.

201,0

8

IntelCav Cartoes Brazil

141,9

9

PSA U.S.

105,0

10

Didier Printing U.S.

66,4

11

Jeraisy Group Saudi Arabia

64,6

12

Travel Tags U.S.

54,5

13

Jing King Tech. Hong Kong

52,1

14

Sagem Orga Germany

51,8

15

Cardline Philippines

50,0

16

Assa Abloy ITG Germany (1)

47,1

17

Austria Card Austria

42,9

18

Fesa-Carvajal Colombia

42,8

19

Toshiba Japan

29,8

20

Rosan Russia

27,1

CELKEM

3024,8

Platební karty

Čipové karty

Pořadí

Výrobce

Podíl

1

Gemalto

15,00%

2

Gieseck & Devrient

11,50%

3

Oberthur

4

Perfect

5

Pořadí

Výrobce

Podíl

1

Gemalto

45,10%

2

Gieseck & Devrient

14,70%

9,60%

3

Oberthur

8,20%

9,10%

4

Sagem

7,50%

Versatile

6,20%

5

Jing King

2,00%

6

ABN

5,80%

6

Assa Abloy

1,60%

7

CPI

5,20%

7

Cardline

1,50%

8

IntelCav

3,70%

8

Toshiba

1,20%

9

PSA

2,70%

9

Cartoplast

1,00%

10

Didier

1,70%

10

Novacard

0,70%
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Pětiletý přehled statických údajů o platebních kartách v ČR
SBK zpracovává a publikuje na svých webových stránkách čtvrtletně statistické údaje o trhu platebních karet
v ČR. Ročně pak tyto údaje sestavuje do pětileté časové řady, následující řada zahrnuje roky 2003 až 2007:
Vydávání platebních karet ( Issuing):
V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa, s klesajícím trendem domácí karty
vlastních, tzv. „proprietárnch“ systémů. Z nebankovních karet zahrnují statistiky SBK v současné době v ČR
vydávané karty American Express, Diners Club a karty společnosti CCS. Vývoj počtu vydaných, tzv. aktivních karet
(karty které jsou evidovány v databázích vydavatelů jako použitelné) podávají následující tabulky a grafy:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet karet celkem

rok

6.373.591

6.867.733

7.390.357

7.865.227

8.623.124

z toho čipové

1.428.732

2.166.418

2.830.302

3.488.627

5.811.912

203.274

372.933

971.911

1.261.606

1.648.977

5.829.857

5.873.728

6.418.446

6.603.621

6.974.147

Kreditní (včetně charge)
debetní

10 000 000
9 000 000

Počet karet celkem

8 000 000
7 000 000

z toho čipové

6 000 000
5 000 000
4 000 000

kreditní (včetně
charge)
debetní

3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2003

2004

2005

2006

2007

Pohled na vývoj meziročních nárůstů ukazuje rozkolísanost nárůstu klasických debetních karet a rostoucí zájem
vydavatelů i zákazníků o karty čipové. U kreditních karet se od maxima nárůstu v r. 2005 stabilizoval roční růst
kolem 30%:
Meziroční nárůst %
Počet karet

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

20,35

7,75

7,61

6,43

9,64

z toho čipové

78,47

51,63

30,64

23,26

66,91

kreditní

108,21

83,46

160,61

29,81

30,60

debetní

12,24

0,75

9,27

2,89

5,61

Využívání platebních karet vydaných v ČR:
Následující údaje charakterizují používání platebních karet českých vydavatelů (statistická skupina SBK „Issuing“)
k platbám u obchodníků a výběrům hotovosti v bankomatech a to a jak v ČR, tak v zahraničí:
Platby kartou u obchodníků:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet plateb

67.652.432

83.493.644

99.756.686

116.890.828

137.899.579

Objem plateb (tis.Kč)

77.588.299

91.727.996

114.584.198

133.746.846

155.830.892

1,147

1,099

1,149

1,144

1,130

Průměrná platba (tis.Kč)

160 000 000
140 000 000

Počet plateb

120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000

Objem plateb
(tis.Kč)

40 000 000
20 000 000
0
2002
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Počet i objem plateb trvale roste, k největšímu nárůstu došlo mezi léty 2002 a 2003. Průměrná hodnota platby je
poměrně stálá, mírně převyšuje 1 100,- Kč:
2003

2004

Počet plateb

67.652.432

Objem plateb (tis.Kč)

77.588.299
1,147

Průměrná platba (tis.Kč)

2005

2006

2007

83.493.644

99.756.686

116.890.828

137.899.579

91.727.996

114.584.198

133.746.846

155.830.892

1,099

1,149

1,144

1,130

Výběry z bankomatů tuzemskými kartami doma i v zahraničí:
U bankomatových transakcí je naproti tomu patrná určitá stabilizace počtu výběrů při rostoucím objemu vybírané
hotovosti včetně zvyšování hodnoty průměrného výběru. To je zřejmě trvalý vliv zavedení, resp. zvýšení poplatků
za výběr a jejich rozlišení na bankomaty vlastní banky a bankomaty „cizí“. Důsledkem je „ekonomické“ chování
držitelů karet:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet výběrů

118.096.693

119.815.016

125.159.933

133.737.642

144.062.332

Objem výběrů (tis.Kč)

344.853.470

382.434.935

422.183.267

475.192.728

531.282.074

2,920

3,192

3,373

3,553

3,688

Průměrný výběr (tis. Kč)

Poměr plateb a výběrů:
Vývoj poměru plateb a výběrů lze považovat za jakousi charakteristiku vyspělosti chování držitelů karet. V zemích
s delší tradicí platebních karet převažují platby nad výběry, v počátcích rozvoje karet je tomu naopak. V prvních
letech platebních karet v ČR převažovaly výběry nad platbami až desetinásobně, hodnota tohoto poměru se
postupně vyrovnává, u počtu rychleji než u finančního objemu:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet plateb

67.652.432

83.493.644

99.756.686

116.890.828

137.899.579

Počet výběrů

118.096.693

119.815.016

125.159.933

133.737.642

144.062.332

1,7

1,4

1,3

1,1

1,0

Poměr plateb a výběrů

2003

2004

2005

2006

2007

Objem plateb (tis.Kč)

77.588.299

91.727.996

114.584.198

133.746.846

155.830.892

Objem výběrů (tis.Kč)

344.853.470

382.434.935

422.183.267

475.192.728

531.282.074

Poměr plateb a výběrů

4,4

4,2

3,7

3,6

3,4

2003

2004

2005

2006

Poměr počtu plateb a výběrů

1,7

1,4

1,3

1,1

2007
1,0

Poměr objemu plateb a výběrů

4,4

4,2

3,7

3,6

3,4

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

Česká spořitelna, a.s.
ČSOB
HVB Bank Czech Republic a.s. od r. 2007 Unicredit Bank
Komerční banka, a.s.
eBanka
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Vývoj počtu obchodních míst která přijímají platební karty k platbám je v následující tabulce a
grafu:
rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

Počet obchodních míst

48 723

51 393

54 667

53 265

54 340

Počet plat. terminálů

31 678

37 394

44 661

41 875

50 529

Vývoj počtu obchodních m íst
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Počet obchodních míst
Počet plat. terminálů

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

Vývoj hodnoty meziročního růstu:
2004/2003

2005/2004

2006/2005

Počet obchodních míst

Meziroční změna počtu obchodních míst

5,48

6,37

-2,56

2007/2006
2,02

Počet plat. terminálů

18,04

19,43

-6,24

20,67

Určitá redukce počtu maloobchodních míst a podniků služeb v roce 2006 oproti předchozím letům je důsledkem
dynamiky trhu, kdy podle měnících se ekonomických podmínek obchodní místa nejen vznikají ale také končí svoji
činnost a kdy neaktivní místa jsou postupně bankami z výkazů vyřazována. Počáteční poměrně prudký nárůst
vybavenosti elektronickými platebními terminály byl zpomalen nutností výměny prvních typů za novější,
umožňující akceptaci čipových platebních karet standardu EMV podle požadavků SEPA Card Framework.
V celkovém počtu obchodních míst ve kterých lze platit kartou jsou stálé rezervy, zejména mimo velká města.
Vývoj počtu a objemu plateb domácími i zahraničními kartami v obchodních místech v ČR:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet plateb

80.373.983

99.072.963

120.342.199

137.414.580

159.110.446

Objem plateb (tis. Kč)

92.558.911

117.977.852

142.735.769

165.619.320

190.019.145

1,152

1,191

1,186

1,205

1,194

Průměrná výše platby (tis. Kč)

Vývoj počtu a objem u plateb kartou
200 000 000

Počet plateb
150 000 000

Objem plateb (tis. Kč)

100 000 000
50 000 000
0
2003

2004

2005

2006

2007

Meziroční růst:
2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

Počet plateb v obch. místech

89,11

23,26

21,47

14,19

2007/2006
15,78

Objem plateb (tis. Kč)

79,93

27,46

20,99

16,03

14,73

Statistika ukazuje postupné poměrně výrazné zpomalování dynamiky nákupů hrazených platebními kartami na
českém trhu.
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Další údaje charakterizují vývoj počtu bankomatů a jejich využití k výběrům hotovosti:

Počet bankomatů (ATM)

2003

2004

2005

2006

2007

2 669

2 850

2892

3 096

3 599

Vývoj počtu bankom atů (ATM)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000

Počet bankomatů (ATM)

1 500
1 000
500
0
2003

2004

2005

2006

2007

Meziroční vývoj počtu bankomatů:

Meziroční nárůst počtu ATM

2003/2002
13,57

2004/2003
6,78

2005/2004
1,47

2006/2005 2007/2006
7,05
16,24

Po předchozím zpomalení se v posledních dvou letech obnovila zrychlující dynamika nárůstu počtu bankomatů.
Výběry hotovosti domácími i zahraničními kartami v bankomatech v ČR:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet výběrů

116.825.220

126.816.788

133.508.321

145.681.337

152.097.961

Objem výběrů (tis.Kč)

352.253.009

401.818.137

447.277.044

508.918.549

554.989.857

Vývoj výběrů hotovosti
600 000 000
500 000 000
400 000 000
Počet výběrů

300 000 000

Objem výběrů (tis.Kč)

200 000 000
100 000 000
0
2003

Meziroční růst (%):

2004

2005

2006

2007

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

Počet výběrů

8,55

5,28

9,12

4,40

Objem výběrů)

14,07

11,31

13,78

9,05

Růst trhu bankomatových výběrů je v ČR výraznou i když kolísavou stálicí.
Hodnotíme-li vývoj za uplynulých pět let, pak celkový počet platebních karet vydaných v ČR vzrostl 1,3 krát, počet
kreditních karet šestkrát, počet karet čipových téměř čtyřikrát.
Počet bankomatů se zvýšil 1,3 krát. Zatímco počet obchodních míst přijímajících platební karty vzrostl jen
1,02krát, počet elektronických platebních terminálů v obchodních místech se zvýšil na 1,3 násobek.
Počet plateb platebními kartami českých vydavatelů i jejich finanční objem se za pět let zdvojnásobil. Je pozitivní,
že počet a objem plateb kartami roste rychleji než počet a objem výběrů hotovosti v bankomatech, poměr
objemu výběrů a objemu plateb činí v roce 2006 3,6 proti 4,4 v r. 2002 a dokonce 8,0 v r. 2000.
Jednotlivé detailní roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou k dispozici na webových stránkách
SBK www.bankovnikarty.cz
cardmag | mz
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AKTUALITY ZE SEPA
terminálů až po uplynutí jejich ekonomické
životnosti. Je pozoruhodné, že např. ČR jako země
mimo eurozónu je s migrací podstatně dál než je
průměrný stav eurozóny. Není tedy vyloučeno,
že termín 2010 nemusí být ve všech zemích splněn.

SEPA na začátku roku 2008

Druhou skutečnost, která celkový vývoj platebních
karet jako "SEPA produktu" ovlivňuje bychom mohli
nazvat politickým pozadím. Jako příslovečná "červená
nit" se dokumentem SCF táhne požadavek evropské
interoperability, prosazovaný zejména zástupkyní
Evropskou centrální bankou (ECB) ústy členky vedení
paní Gertrude Tempel-Gugerell: "skutečná SEPA
bude uskutečněna, až lidé budou moci provést platbu
v celé eurozoně pomocí jednoho účtu nebo jedné
karty stejně snadno a bezpečně jako dnes u
domácích plateb". Slovy SCF (Čl. 3.6.1) "Karetní
systém musí umožnit a usnadnit držitelům shodné
možnosti placení a výběru hotovosti v celé SEPA".
SCF současně dává návod jak toho, v situaci kdy
v zemích EU existuje přes 30 karetních systémů
převážně domácích, dosáhnout:

Dne 28. ledna 2008 ohlásil European Payments
Council první realizační krok projektu SEPA –
více než 4000 bank z 31 zemí (EU27 plus Švýcarsko,
Norsko, Island a Lichtenstejnsko) nasadilo do
provozu SEPA Credit Transfer jako první SEPA
produkt umožňující odesílat a přijímat platby v euro
na základě jednotného světového standardu (ISO
20022 XML). Tyto banky budou nadále provádět
převody v euro podle závazných pravidel
stanovených v SEPA Credit Transfer Rulebook.
Další produkt SEPA v pořadí bude SEPA Direct Debit
(Přímé inkaso), který má být implementován
nejpozději do listopadu 2009.
Pokud jde o platební karty, postup a specifikace
stanoví dokument SEPA Cards Framework (SCF).
V něm se banky EPC zavázaly, že nejpozději od
1.1.2008 začnou distribuovat, vydávat a přijímat
nebo jinak zpracovávat karty vyhovující SCF. Po
konci roku 2010 všechny tzv. "General Purpose
Cards" v oběhu vydávané bankami SEPA budou
"SEPA compliant". Období 2008 až 2010 je chápáno
jako období přechodu.

- nahradit existující domácí systém jedním nebo více
mezinárodními systémy,
- přizpůsobit domácí systém podmínkám
(rozšířením působnosti na celou SEPA)
- "kobrandovat" karty
s mezinárodním systémem.

Úvahu o smyslu a ekonomii zásahů do funkčních
domácích i mezinárodních karetních systémů jsme
uveřejnili v CardMagazinu č. 4/2007 (SEPA a karty
v roce 2007). Jaký je aktuální stav tohoto projektu
na začátku roku 2008?

systému

V zemích s rozvinutými domácími systémy začaly
banky pod tlakem "SEPA Roadmap" od r. analyzovat
uvedené možnosti a vybírat optimální řešení. Přitom
bylo od počátku jasné, že jedinými mezinárodními
systémy,
splňujícími
podmínku
"SEPA
interoperability" jsou MasterCard a Visa, jejichž
evropské organizace MC Europe a Visa Europe se
rovněž intenzivně připravovaly na rozšíření značek
Maestro a V-Pay do zemí, kde dosud měly jen
minoritní použití pro relativně malé procento
cestujících klientů. Ze statistik karetních transakcí je
totiž známo, že převážná většina plateb i výběrů se
odehrává v zemi vydání karty (cca 95%) a je tedy
ideálním prostředím pro domácí systémy s nízkými
poplatky pro držitele i obchodníky.

Pro tuto "inventuru" jsou podstatné dvě skutečnosti.
První je stav konverze na čipovou technologii. SCF
v Odst. 1.3 (4) potvrzuje EMV čip a na acquirerské
straně PIN jako podporovanou technologii. Na
terminálové straně má technologie podporovat volbu
vydavatele pro jaký typ karty bude požadovat
identifikaci pomocí PIN. Přechod na technologii EMV
je záležitostí bank a národních komunit, ovšem
v kontextu celkové "Roadmap" produktů SEPA, t.zn.
že by měl být ukončen během období přechodu,
protože po r. 2010 technologie magnetického
proužku nebude "SCF compliant". Všechny kartové
systémy mají zavést "liability shift rule" – tj. pravidlo
přenesení odpovědnosti za škodu z podvodné
transakce na stranu bez čipové technologie, a další
zvýhodnění čipové technologie tak aby bylo
podpořeno zahájení migrace nejpozději 1.1.2008.

Jako politický zásah do situace lze charakterizovat
vystoupení komisařky pro konkurenční politiku na
Konferenci EUROFI 3.prosince 2007, kde doslova
řekla, že "nechce vidět jak jsou levné domácí
systémy nahrazovány daleko dražšími s výmluvou na
požadavky SEPA". Dále napadla interpretaci tří
uvedených scénářů dosažení SEPA interoperability
s tím, že Komise ani ECB nepovažuje za klíčový
element SEPA kompliance pro karty pokrytí všech 31
zemí EU. To podle ní znamená, že není nutno aby
národní systémy byly nahrazovány mezinárodními a
doporučila aby tržní síly rozhodly které země a jaký
jejich počet byl pokryt kterým kartovým systémem.
Jedním dechem ovšem potvrdila, že ".. my všichni
souhlasíme, že hlavní koncept SEPA požaduje aby
karty mohly technicky a ekonomicky být akceptovány

Názor na stav migrace uvádíme např. v tomto čísle
CM v části "Karty v číslech" článek "EMV konverze".
Je zřejmé, že přístup jednotlivých zemí a bank se
značně liší; tam kde EMV je řešením problémů
s podvodnými transakcemi je migrace ukončena
(UK), obecně je však preferováno ekonomické
hledisko, extrémně v Holandsku, kde se banky
s obchodnickým sdružením dohodly provést výměnu
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všude. Proto každý systém, zejména efektivní
národní systém, by měl být SEPA compliant, pokud je
technicky a komerčně akceptovat banky z jiných
zemí SEPA".

klesajícího počtu nadnárodních bankovních skupin.
V zemích CEE které takové systémy nemají by si
mohly zachovat své pozice mezinárodní asociace MC
a Visa, banky těchto zemí k žádným podstatným
změnám SCF nenutí.

Další nejistoty do situace v evropském karetním
podnikání vnesla komisařka Kroess komentářem k
zákazu MC intra-EEA Multilateral Interchange Fee na
tiskové konferenci v Bruselu, 19. prosince 2007
(komentujeme na jiném místě tohoto čísla).

Významnými pozitivy SCF v rámci SEPA tak zůstává
zřejmě hlavně konverze na čipovou technologii EMV
s efektem zvýšení bezpečnosti transakcí proti
podvodům a související standardizační aktivity
zaměřené na sjednocení dosud ne zcela detailně
definovaných postupů implementace a certifikací
standardu EMV v jednotlivých zemích SEPA.

K žádostem EPC o vysvětlení poskytli zástupci DG
Competition a DG Internal Market jen mlhavé výroky
o nesprávné interpretaci. Paralelně přitom sílí ze
strany EC a ECB tlaky na vytvoření nového
"evropského" systému platebních karet. Ten by měl
dokázat konkurovat mezinárodním systémům MC a
Visa, které přes nedávno získaný evropský domicil
obou společností, stále nenacházejí v očích
evropských regulátorů sympatie.

Dokumenty:
SEPA Cards Framework Doc Cards-027/05
http://www.europeanpaymentscouncil.org
Time to act, Speech by G. Tumpel-Gugerell in
Durbuy, 6.12.2004,
http://www.ecb.int/press/key/date/2004/
html/sp040906.en.html

Ve světle uvedených skutečností lze tedy očekávat,
že v přechodném období 2008 až 2010 nedojde
k žádným, původně podle SCF předpokladatelným,
radikálním změnám v domácích kartových
systémech. Ty patrně budou svoji další existenci hájit
proklamacemi o své otevřenosti bankám všech zemí
EU, takový trend bude podporovat i postupná
koncentrace a konsolidace bankovního trhu do rukou

Key challenges and trends.. Speech by N. Kroes
on EUROFI, Brussels, 3.12.2007
Commission Prohibits MC´s intra EEA MIF,
Speech by N. Kroes, Brussels, 19.12.2007
cardmag | mz
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ROZHOVOR
S Evou Kárníkovou a Miloslavem Boučkem, představiteli společnosti
Diners Club Czech (DCC), jsem se setkal nedaleko sídla jejich společnosti
v klubové atmosféře jedné z kaváren v pražském Josefově, mezi fajnšmekry
známém jako "pražském SOHO" či "malé Itálii".
cardmag : DCC začal letošní rok netradičně; novoročním setkáním s "klubovými"
partnery z finančního sektoru, sektoru služeb, oblasti sportu a dalších zajímavých
odvětví. Co plánujete na letošní rok, který je pro DCC ve znamení jubilea?
EK: Samozřejmě slavit, když máme to výročí …. Ne teď vážně. Letošní rok bude ve stejném duchu, jako loňský.
To znamená, že prioritou pro nás zůstávají dopravci, dále korporátní klientela a doplňkově i soukromá bonitní
klientela - nebude překvapením, že hlavně golfisté. Pro nás obchodní novinkou bude klasická kreditní karta
s revolvingovým úvěrem.
MB: Co se týče jubilea, tak narozeninové oslavy by pak měly být překvapením, a tak nám dejte do září čas, jak
10 let působení v Česku oslavíme.
cardmag : Jak hodnotíte výsledky DCC v loňském roce a jak hodnotíte uplynulé období, ve kterém DCC působí
na českém trhu.
EK: Loňský rok hodnotím pozitivně. Především významný téměř třicetiprocentní nárůst obratu, tím pádem
dvojnásobné překročení plánovaného hospodářského výsledku. Přitom minulý rok byl náročný z hlediska
personální práce, došlo u nás k velké obměně spolupracovníků, zejména v oblasti zákaznického servisu. Ale tým
se nám podařilo stabilizovat a zkvalitnit.
MB: I já řadím loňský rok mezi ty úspěšné. Největším úspěchem byly karty Road Account na úhradu mýtného.
Obchodní zajímavostí je, že jsme začali provádět "Cross-border acquiring" jednoho maďarského merchanta –
WIZZAIR (nízkonákladové aerolinie).
cardmag : Čeho byste chtěli v barvách DCC dosáhnout v nejbližším období?
EK: Pro letošní rok máme velmi ambiciózní plán, a to jak z pohledu počtu vydaných karet, tak ve velikosti
plánovaného obratu. A tím samozřejmě i ve výši hospodářského výsledku - máme za cíl být nejlepší franšízou
v Holdingu. Co se týče produktů a jak už jsem zmínila na úvod, rádi bychom nabídli našim stávajícím i
potencionálním klientům klasickou revolvingovou kartu. V loňském roce jsme získali i několik velmi významných
korporátních klientů, takže věříme, že se nám to podaří i letos.
MB: Myslím, že i letošní rok bude mimo jiné ve znamení mýta – rozšíření mýt na vozidla nad 3,5t od 1.1.2009 je
pro nás jedinečná šance a moc rádi bychom si ukousli opravdu veliký díl koláče, který bude hře. Od ledna bude
mýto také na Slovensku, v průběhu 2009 v Maďarsku, to je opravdu velká příležitost, kterou by bylo škoda
nevyužít, když máme ověřené a funkční Know-How.
cardmag : Připravujete v letošním roce nějakou nečekanou novinku?
EK: Teď asi všechny čtenáře uzemním, ale už i DCC zřídil pracovní skupinu, která se zabývá přechodem na
chipovou technologii! Nepřijde tedy kouzelník, ale chip. Ale nechci předbíhat… O kreditní kartě jsem již hovořila.
Samozřejmě máme otevřené a stále otevíráme nové co-brandované projekty.
MB: Kouzelník možná přijde na narozeninovou oslavu... Vedle novinek nesmíme zapomínat na naše nosné
produkty, jako jsou karty DC Road Account, firemní karty a karta DC/Golf, které se letos budeme hodně věnovat.
cardmag : Sídlo Vaší společnosti se nachází poblíž Pařížské ulice, nejluxusnější ulice v ČR. Pociťujete v této
"souvislosti" skutečnost, že jste stále vnímáni spíše jako klubová záležitost pro horních 10 tisíc nebo se přeci jen
otevíráte svou nabídkou vyšší střední vrstvě?
EK: Nemyslím, že jsme vnímáni výlučně jako klubová karta, ale nezastírám, že movitá klientela s vysokými obraty
je náš hlavní segment. Máme co nabídnout, a i proto si nás tito lidé vybírají, ale nejsme jenom pro ně. Protože je
pro nás velmi zajímavá i vyšší střední třída, uvažujeme o postupném rozšiřování produktového portfolia tímto
směrem.
MB: Jedna věc jsou obchodní nabídky, druhá pak jejich technické zpracování a zprocesování. Veškeré úpravy
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našeho systému závisí na pomoci našich kolegů z Vídně, kteří se starají o systém, a to nejenom pro nás, ale i pro
další země. A tak se hodně pereme o priority… Třeba kolegové na Slovenku nyní řeší přechod na EUR, a to je
projekt s prioritou č.1 (ale alespoň to budeme umět, až se to bude týkat nás).
cardmag : Společnost DCC je dlouholetým oficiálním partnerem odborné konference cardforum a hlavním
partnerem sportovně společenské akce cardopen. Připravujete pro letošní rok nějaké překvapení?
EK: Připravujeme, ale zatím to nebudeme zveřejňovat, protože by pak už nebylo překvapení, to je úplně stejné,
jako s narozeninovou oslavou.
MB: Nicméně doporučuji všem, aby nevynechali podzimní CARDFORUM, které by mělo být i částečně spojeno se
zmiňovaným výročím Diners Club, a také s 40. výročím přítomnosti značky Diners Club International v ČR.
cardmag : Karta Diners club a golf jsou synonymem skvělých zážitků, alespoň pro někoho J, připravujete pro
letošní golfovou sezonu nějakou akci, ze které by mohl cardmag udělat reportáž?
EK: Myslím, že čtenářům cardmagu nabídnete reportáže nejenom z našich golfových akcí, ale i z mnoha dalších,
které budou souviset s našimi letošními oslavami.
MB: Je na co se těšit - golf, dostihy a další. Naše akce si myslím už našly své příznivce a jsem přesvědčen, že
nikdo z nich nikdy neodešel zklamán… A pokud malinko, tak určitě ne hladový, jako z některých večírků …
Rok 2008 by neměl být hladový pro nikoho!
cardmag : Díky za setkání a přeji mnoho dobrých klientů a úspěch v další Vaší činnosti
EK: Romane, díky za rozhovor
MB: díky….

Ing. Eva Kárníková MBA je výkonnou ředitelkou společnosti Diners Club Czech s.r.o.
Miloslav Bouček je obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Diners Club Czech s.r.o.
cardmag | rk
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KOMENTÁŘ
Další bod EK v boji proti Interchange Fee.
Evropská komise rozhodla 19. ledna 2008 že multilaterální interchange fee (MIF) MasterCard (MC) pro
přeshraniční transakce debetních a osobních kreditních karet MC a Maestro v Evropské ekonomické oblasti
(European Economic Area – EEA) a domácí platby v některých zemích EAA porušuje čl. 81 Smlouvy o EU (EC
Treaty), týkající se restriktivních obchodních praktik. Rozhodnutí ukládá společnosti MasterCard aby do šesti
měsíců ukončila používání tohoto MIF pod hrozbou denní pokuty ve výši 3,5% denního celkového obratu
společnosti.
V rozhodnutí, resp. jeho výkladu komisařkou pro hospodářskou soutěž pí. Neelie Kroes se výslovně hovoří pouze
o tomto konkrétním MIF MC, které jak zdůrazňuje jediné bylo předmětem šetření. Neznamená to, podle
komisařky, že "ilegální" je MIF obecně, nýbrž jen a jedině toto konkrétní. To je, jak z dalšího vyplyne, tvrzení
poněkud úsměvné.
Rozhodnutí EK se zdůvodňuje tím, že toto MIF zvyšuje cenu akceptace platebních karet u obchodníků, aniž by
toto zvýšení přinášelo jakékoli výhody spotřebitelům či obchodníkům. Podle Komise je MIF hrazeno zákazníky a to
jednak v poplatku za vydání karty, jednak ve zvýšené ceně zboží, do které podle EK obchodníci tento poplatek
promítají. MIF v otevřeném platebním systému, jaký MC provozuje, by bylo přípustné jedině tehdy, kdyby MC
prokázal že přispívá k technickému a ekonomickému pokroku a spotřebitelským výhodám. To však podle
komisařky Kroes MC neprokázal. Pokud by chtěl nyní nahradit uvedené MIF jiným, musel by Komisi jasně
demonstrovat dosažené výhody pro obchodníky i spotřebitele, např. v inovacích vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
proti podvodům.
Toto rozhodnutí slouží podle paní komisařky k prospěchu projektu SEPA a to ve dvou směrech. Za prvé
znemožňuje aby MasterCard implementoval svoje nové SEPA MIF pro eurozonu a tím brání zvyšování cen které
platí spotřebitelé za platby kartou. Komisařka opět argumentuje existencí systémů pracujících bez MIF ke
spokojenosti spotřebitelů (Severské země a Benelux) a hrozbě jejich náhrady dražším systémem MC. (Paní
komisařka stále odmítá akceptovat rozdíl mezi systémy tří nebo čtyř subjektů a tedy mezi domácími a
mezinárodními karetními systémy). Zato opět opakuje tvrzení, že EK nikdy nepožadovala aby SEPA kompatibilní
platební systém pokrýval všech 31 zemí EU. Je dobré porovnat toto tvrzení s požadavkem zástupkyně Evropské
centrální banky pí Tempel-Gugerell na "jeden účet a jednu kartu platnou ve všech obchodech a bankomatech
eurozóny" a odtud vyplývající ustanovení SEPA Card Framework o ukončení provozu všech SEPA "necompliant"
karetních systémů.
Druhá podpora rozhodnutí EK pro SEPA má být v jistotě pro subjekty připravující případné nové platební systémy
že EK nezakazuje MIF jako takové, ale že každé MIF bude posuzováno individuálně podle svých parametrů a
přínosů.
Zatím se ukázalo že celá řada bankovních asociací zemí EU je jiného názoru, jejich vyjádření vesměs zdůrazňují,
že "…opatření EK zmrazí jakékoli investice do SEPA služeb ve kterých je spolupráce bank založena na MIF.."
EK se MC MIF a dalšími asociačními pravidly zabývá od r. 1992. MasterCard informoval EK o svých pravidlech
v květnu 1992 a poslední informaci předložil 23.5. 1997. Komise formálně zahájila řízení o těchto pravidlech v r.
1999, MC následně upravil některá pravidla pro umožnění vyšší přeshraniční konkurence mezi členskými bankami.
V r. 2002 EK zahájila "ex officio" šetření o MC MIF a 24.9.2003 zaslala MC "Statement of Objections" k MIF a další
21.6.2006. Současně s tímto šetřením se EK zabývala i pravidly a MIF Visa a v roce 2002 konstatovala že MIF
omezuje konkurenci ale pro Visa udělila pětiletou výjimku s tím že v principu přispívá k technickému a
ekonomickému pokroku ve smyslu Čl. 81 (3) Smlouvy o EU a Visa po dohodě s EK a podmínkami výjimky své MIF
snížila.
Obě asociace považovaly rozhodnutí EK z r. 2002 za diskriminační, MC kritizoval výjimku za zvýhodňující Visa, ta
naopak poukazovala na výhody MC z nesnižovaného MIF. Po expiraci výjimky Visa nastává tedy očekávání dalšího
postupu EK.
Co tedy po patnácti letech pilné práce bruselských úředníků říká paní komisařka Kroes na otázku jaké MIF bude
pro EK akceptovatelné podle Čl. 81 Smlouvy?
- Jestliže karetní systém stanoví minimální úroveň obchodnického poplatku prostřednictvím MIF, vede to
k omezení konkurence ve smyslu Čl. 81 (1), s výjimkou velmi řídkého případu kdy systém nemůže bez MIF
fungovat. Aby systém shledaný jako restriktivní podle Čl.81 mohl využít výjimku podle Čl.81 (3) musí prokázat
splnění podmínek tohoto článku:
i. empiricky prokázat, že MIF přináší efekty převyšující omezení konkurence,
ii. spotřebitelé získávají spravedlivý podíl těchto efektů,
iii. neexistují méně restriktivní možnosti vytvoření těchto efektů,
iv. konkurence tím není úplně vyloučena
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Komisi musí být dále prokázáno, že konkrétní model MIF je založen na realistických předpokladech, je
implementován pomocí objektivně ověřitelné metodologie a že skutečně přináší předpovídané efekty. Metodologie
která je základem MIF musí být transparentní konečným uživatelům systému. Pokud tedy systém hodlá
predeterminovat obchodnické poplatky pomocí MIF, je důkazní břemeno splnění všech čtyř podmínek na systému
a jeho členech.
Samotné zvýšení výstupu (výnosů) systému bez současného prokázání zvýšení užitku pro jeho uživatele – držitele
karet, obchodníky a jejich zákazníky – přitom nepovažuje EK za splnění podmínky efektu MIF. Při hodnocení
jakéhokoli MIF bude tedy EK trvat na zahrnutí všech účastníků a uživatelů systému, tedy asociace, bank,
obchodníků a spotřebitelů včetně Evropské centrální banky. Rovněž účast národních regulátorů je podmínkou pro
zajištění konzistentní aplikace Čl. 81 Smlouvy o EU.
Bude jistě zajímavé se dozvědět, pro které MIF se podaří splnit stanovené podmínky a nalezne tak v očích EK a
paní komisařky Kroes milost a bude připuštěno do života. Evropské komisi se opět podařilo vytvořit bič na
nepohodlné asociace a způsobem jí již vlastním opět zasáhnout do cenové tvorby, volného trhu a významně
znejistit jeho účastníky pod průhlednou populistickou maskou ochrany spotřebitele, který za to všechno nakonec
obdrží tučný účet.
N. Kroes: Press conf. 19.12. 2007
EC Treaty: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_EN.pdf
cardmag | mz

cardmag no 1/08

30

© 2008

cardmag no 1/08

31

© 2008

PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

Platební karty v Polsku
Polsko je starobylý národ, který se ustanovil kolem poloviny 10. století. Své největší slávy dosáhl
v 16. stol., ale již v následujícím byl oslaben posilující mocí zemanského stavu a vnitřními rozbroji.
Uzavřením několika dohod mezi roky 1772 a 1795 si Polsko mezi sebe rozdělily tehdejší mocnosti
Rusko, Prusko a Rakousko. Ke znovunabytí nezávislosti v roce 1918 přispěly výsledky I. světové
války, ale začátek II. světové války znamenal obsazení Polska jak Německem tak Sovětským Svazem. Od roku
1980 ustanovení odborového hnutí Solidarita vedlo k ustanovení opozice a po roce 1990 k obsazení vládních a
parlamentních pozic, až do roku 2001, kdy Solidarita nezískala jediné parlamentní křeslo. Polsko vstoupilo do
NATO v r. 1999 a do Evropské Unie v 2004. "Šoková terapie" umožnila Polskou transformovat ekonomiku na
jednu z nejsilnějších ve Střední Evropě, nicméně Polsko čelí vysoké nezaměstnanosti, nerozvinuté infrastruktuře a
chudé venkovské vrstvě obyvatelstva.
Polsko se rozkládá na rozloze 312,685 km2 (je 6. největším státem v Evropě) a počtem obyvatelstva 38,518 mil.
obyv. zaujímá také 6. místo, s hustotou obyv. 123 obyv/km2 (srv. Česko - 130 obyv/km2 a ve Španělsku jen
80); přírůstek obyvatelstva byl záporný, na 1000 obyvatel ubude 17 obyvatel (v Česku je přírůstek prakticky
nulový). Nejníže položené je místo poblíž Raczki Elblaskie -2 m, nejvyšším pohořím jsou Rysy 2,499 m.
Pracovní síla čítá 17,01 miliónů (tj. 44 % obyv., 2007, v Česku to je 52 %), podíl obyv. ve věku 15-64 let je
71.1% z celkového počtu obyvatel. V zemědělství pracuje 16 %, v průmyslu 29 % a ve službách 55 %
obyvatelstva (2002), rozvrstvení odpovídá i Česku. Počet emigrantů z Polska dosahuje ročně 177 000 (v Česku je
trend opačný, ročně přibude 10 000 imigrantů).
Z ekonomického hlediska se Polsko dalo po r. 1990 na cestu liberalizace a dnes mezi tranzitními ekonomikami
regionu je nejúspěšnější. V 2007 HDP rostlo o 6,5 % (domácí spotřeba, skok v investicích a expandující export);
prudce se rozvíjející soukromý sektor. Inflace ve spotřebitelských cenách byla v 2007 pouhých 2,1 %, nejnižší
v EU. Přesto zbývá provést další reformy, nezaměstnanost ve výši 13 % (2007) je jedna z nejvyšších v EU.
Rostoucí mzdy a klesající nezaměstnanost představují riziko pro stabilitu spotřebitelských cen. Neefektivní
obchodní soudy, nepružná pracovní síla, byrokracie a přetrvávající korupce brání soukromému sektoru v rozvoji
jeho potenciálu. Vládní rozpočtový deficit překročil 3%.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních linek
dosáhl: 11,47 mil. (v ČR 3, 21 mil.), počet mobilních čísel: 36,75 mil (v ČR 12,15 mil.). Hustota telefonů dosáhla
45 hlavních linek na 100 obyv. Počet internetových serverů dosáhl 5,6 mil. (v Česku 1.7 mil., 2007) a počet
internetových uživatelů 11 mil. (v Česku 3,55 mil., 2006).
V tabulce vidíme porovnání ekonomik Polska a Česka.
Srovnání ekonomik, 2006

Polsko

Česko

$624,6 mld.
497,5 mld. EUR

4 740 mld. CZK
(170 mld. EUR)

Počet obyvatel

38,518 mil.

10,235 mil

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2006)

$16 200
20 337 EUR

22 000 USD
462 484 CZK
16 650 EUR

Počet pracujících

17 mil.

5,334 mil.

Míra inflace (spotřebit. ceny)

2,1 %

2,5 %

Nezaměstnanost

12,8 %

8,4 %

HDP

Bankovní systém ve Polsku (05/2007)
Bankovní systém se rozvinul na standardní evropskou úroveň, je spravován Národní bankou Polska
a je v něm zaregistrováno 73 domácích bank a 20 poboček zahraničních bank (včetně poboček
úvěrových společností). Národní banka shromažďuje statistická dat o platebních systémech
v Polsku, které zahrnují – oproti České národní bance – také údaje o platebních kartách (od r. 2003
o elektronických platebních prostředcích, od 2004 – o e-penězích). O významných bankách píšeme
dále v textu.
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A. Vydávání karet v Polsku
Polsko je země převážně orientovaná na hotovost, takže obrat na platební karty je realizován převážně u
bankomatů; poměr bezhotovostní platby k výběrům hotovosti činí 40:60. Tabulka ukazuje vývoj počtu debetních,
charge a kreditních karet. Změny ve skladbě karet se začaly projevovat po r. 2004, kdy retailové banky začaly
masově vydávat kreditní karty. I když se jejich počet zvýšil 4x, zatím má kreditní a charge karty jenom 28 ze 100
dospělých osob, což ponechává prostor pro další rozvoj.

Rozložení vydaných kreditních a charge karet karet podle brandů.

(1)

zahrnuje proprietární karty, Diners Club a American Express, nezahrnuje karty na pohonné hmoty.

Produkty s debetními kartami jsou velmi dobře zavedené a v roce 2006 bylo vydáno 16,9 mil. debetních karet.
Používají se většinou k výběru hotovosti, téměř 69% počtu transakcí bylo u bankomatů. Debetní karty jsou
svázány s bankovním účtem a jejich růst je dán vzrůstem počtu klientů bank; roční růst dosahoval 10 procent.
Rozmach počtu kreditních karet znamenal snížení podílu debetních karet na trhu, a počet charge karet se zmenšil
ještě více: z 1 miliónu v roce 2001 na 550 000 na konci roku 2006. I když počet kreditních karet se zvýšil
čtyřnásobně během posledních tří let, trhu stále dominují debetní karty a tuto pozici si ještě ve střednědobém
výhledu udrží.
Boj o tržní podíly mezi VISA a MasterCardem za přihlížení American Express a Diners Club
Z hlediska kartových asociací je VISA v Polsku dominantním platebním systémem pro debetní i kreditní karty,
s tržním podílem 54%. VISA karty vydává 41 bank; zhruba 45% všech karet bylo vydáno pod známkou VISA.
Existuje předpoklad, že VISA bude zvyšovat svoji dominanci v debetních kartách, neboť stále více bank přechází
od známek MasterCardu. Nicméně MasterCard pomalu dohání asociaci VISA v segmentu kreditních karet, k čemuž
přispívají vydavatelé orientovaní na spotřebitelské úvěry, jako banky Cetelem a LUKAS.
Se zvyšováním životního standardu se stávají prémiové produkty MasterCardu více populární, neboť cílem
MasterCardu je povzbuzovat držitele kreditních karet k vypůjčování peněz, nákupu luxusního zboží a
každodennímu používání karty jako platebního nástroje.
American Express vydává karty převážně jako firemní pro korporace, v oběhu má na 40 000 karet. Diners Club
vydal více než 70 000 karet a má velmi dobré pokrytí prodejní sítí, karty DC jsou přijímány na 94 000 místech.
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Hlavní vydavatelé
Vydávání kreditních karet je v Polsku velmi konkurenční činnost, více než 30 bank vydává karty. Čtyři největší
vydavatelé jsou PKO Bank Polski, LUKAS banka, Cetelem banka a Citibank Handlowy, které dohromady
vydaly téměř 50 % karet. Nyní lze očekávat vstup mezinárodních hráčů, kteří budou chtít ulatnit své agresivní
strategie na trhu kreditních karet. Největším vydavatelem je státem vlastněná PKO Bank Polski, ke konci roku
2006 vydala 7 miliónů platebních karet, z nich bylo 935 000 kreditních karet. Historicky se zaměřuje na nízko- a
středně-úrovňové vrstvy obyvatelstva, ale poslední dobou se přesouvá k výše položeným příjmovým skupinám a
vydává dva prémiové produkty.
Citibank vstoupila do Polska v r. 1991 a pro vydávání karet se spojila s bankou Bank Handlowy; na konci roku
2006 vydala 663 000 karet, což představuje 10 % všech karet v Polsku. Banka BZ WBK, vlastněná irskou Allied
Irish Bank, vede trh při migraci na EMV čipové karty. Silnější rozvoj byl negativně ovlivněn nízkým počtem
kompatibilních terminálů u obchodníků. Dále uvádíme pořadí významných bank co do počtu vydaných karet a
jejich podílu na trhu.

Hlavní vydavatelé karet v Polsku
Vydavatel

Počet karet v

Podíl na trhu

PKO Bank Polski

935

13.5%

LUKAS Bank

807

11.7%

Cetelem Bank

800

11.6%

Citibank Handlowy

663

9.6%

BPH PBK

487

7.1%

Sygma Bank

400

5.8%

Millennium Bank

257

3.7%

GE Money Bank

250

3.6%

Bank Pekao

245

3.5%

BZ WBK

200

3%

Raiffeisen Bank

200

2.9%

ING Bank Slaski

152

2.2%

Kredyt Bank

123

1.8%

mBank

91

1.3%

Multi Bank

60

0.9%

Další banky

684

9.9%

Ostatní vydavatelé

550

8.0%

6,904

100%

Celkem
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B. Využívání karet v Polsku
B1.

Bankomaty

Bankomaty jsou v Polsku velmi využívány. Koncem roku 2006 dosáhl počet bankomatů v Polsku počtu 9 938
kusů, jeden bankomat připadá na 3 875 obyvatel. (V Česku na 3 305 obyv., ve Španělsku na 700 obyvatel).
Tempo
nárůstu
využívání
bankomatů
v
letech
1998
–
2006
udává
tabulka.
Bankomaty v Polsku

Počet bankomatů

Počet transakcí

Objem transakcí

ks

(milióny)

(mld. PLN)

(mld. EUR)

1998

2 009

53,010

7,5

1,93

1999

3 949

95,778

20,8

5,34

2000

5 266

222,609

53,9

13,84

2001

6 476

290,400

69,5

17,84

2002

7 145

332,917

86,5

22,21

2003

7 575

384,766

103,5

26,57

2004

8 054

441,765

130,8

33,58

2005

8 776

505,514

152,0

39,02

2006

9 938

555,790

176,7

45,36

Za 8 let počet bankomatů narostl 5krát, počet transakcí 10krát, ale objem transakcí 23krát.
B2.

Obchodní místa

Přijímání karet na polském trhu dominují tři zpracovatelské společnosti (tzv. třetí strany). Mezi největší banky,
které uzavírají smlouvy s obchodníky, patří pět klíčových zpracovatelských bank: PolCard, PKO BP/eService,
CardPoint, CKC Pekao a eCard. Největší podíl na trhu má organizace PolCard s 39 %, nejmenší podíl 1 % má
eCard. A za zmínku stojí, že největší vydavatel karet PKO Bank Polski je také aktivní na poli přijímání karet.
Celkový přehled o mocnosti kartového trhu v Polsku podává následující statistika.

Transakce

2006

Debetní karty
%
Charge karty
%
Kreditní karty
%
Celkem
%

Počet transakcí
(tisíce)

Objem transakcí
(mld. PLN)

Objem transakcí
(mld. EUR)

792 917,9

13 315,8

203 568,0

87,1%

88,0%

19 852,4

641,7

2,2%

4,2%

97 562,9

1 172,6

10,7%

7,8%

910 333,1

15 130,1

233 712,4

100%

100%

100%

5 096,8
25 047,6

Závěrem lze podotknout, že na polském trhu je dostatečný prostor pro další rozvoj kartových služeb, ale zejména
také pro rozvoj infrastruktury na místech prodeje (elektronické terminál, pokladny), i když již dnes jdou platební
karty široce přijímány. Na konci roku 2006 bylo nasazeno 141 500 terminálů (což představuje 3,7 terminálu na
1000 obyvatel; srovnejte s 4,1 v České republice nebo 16,5 ve Spojeném Království).
cardmag | ft | research (Zdroje: Nilson report, http://www.nbp.pl/)
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TECHNOLOGIE
Internetové platy, karty a
autentikace jednorázovým heslem
Následující informace o pokroku při využívání
jednorázově generovaných hesel při internetovém
bankovnictví navazuje na naše články o kartách s
displejem. Obecně je autentikační heslo pro přístup
do internetového bankovnictví nebo odsouhlasení
transakce generováno algoritmem uloženým
v mikroprocesoru, obsahující osobní certifikát
uživatele. Je-li mikroprocesor zabudován v platební
kartě vyhovující normě ISO 7810, jednorázové heslo
může být vytvářeno jedním ze dvou způsobů:
a) při vložení karty do
odděleného ručního čtecího
zařízení (zatím se vžilo označení
"kalkulačka" nebo "optický klíč")

Čipová karta MasterCard generuje autentikační kód (Vasco)

b) samotné kartě, je-li vybavena
zabudovanou baterií, vypínačem
a
elektronickými
obvody
napojenými na mikroprocesor a
displej

Cena samostatných ručních čteček se pohybuje mezi
8 až 13 USD (bez nákladů na personalizaci a
dopravu). Cena karty s displejem pro generování
jednorázového hesla začíná na 10 USD, nicméně
tato karta vyžadují nižší náklady na personalizaci a
dopravu než samostatné čtečky.
Společnost Aveco vyrábí flexibilní displeje, které
zobrazují jednorázové heslo na platební kartě, ale
také může poskytnout výrobcům karet elektronické
inleje obsahující komponenty pro vytváření karet
s funkcí jednorázových hesel – baterie, vypínač,
obvody a mikroprocesor. Čím se Aveco liší od jiných
dodavatelů je nabídka pružných displejů a
elektroniky, které se mohou za horka zalaminovat do
karet vyhovující ISO 7810 normě, za využití
stávajícího zařízení pro vrstvení, laminace za horka a
pro konečné vyražení karty z velkých desek. Jiní
dodavatelé inlejů vyžadují na výrobcích pořízení
nového zařízení nebo vydavatelům nutí odběr karet
s displejem přímo od výrobce.

Ruční kalkulačka pro generování jednorázového hesla (Xiring)

Zařízení pro ruční generování jednorázového hesla
jsou k dispozici od roku 2003 a dodávají je
společnosti jako např. Vasco, Xiring, Todos a ACS.
Tyto společnosti dodaly desítky miliónů čteček do
celého světa. Nezbytnost mít další zařízení je pro
uživatele internetu nevýhodou, zejména na cestách.
Tato nevýhoda odpadá u karet s displejem, které
generují jednorázové heslo. Takovéto karty po
dokončeném vývoji se nyní dostávají na trh, a jsou
prosazovány finančními institucemi v Koreji a Bank of
America ve USA.

Flexibilní displejový modul

Aveco dodává flexibilní displejové moduly pro aplikaci
na karty pod označením Primero™ . Jedná se o
šestičíslicový displej, číslice sestávají ze sedmi
segmentů, a na platebních kartách podporuje
aplikace s jednorázovým heslem pro autentikaci.
Věřme, že se myšlenka rozšíří a tato technologie
omezí zneužívání internetového bankovnictví.
(http://www.avesodisplays.com/products/
index.html). Produkt nabízí: vysoký kontrast, čtení i
za slunečního osvětlení, odolnost proti vibracím,

Karty AVESO
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PayPass) ke snímači PayPass. Místo pro přiložení
karty je označeno symbolem bezkontaktní platby

nízkou spotřebu energie, zabudovaný mikroprocesor
Texas Instrument MSP430, podporu algoritmů
vycházející z událostí i časových údajů a
kompatibilitu s horkou laminací karty.
cardmag | ft

Mezinárodní symbol bezkontaktních plateb

MasterCard® PayPass™
Maestro® PayPass™
Nejčastěji kladené dotazy

Čtečka PayPass signalizuje, že karta byla přečtena.
Během okamžiku pak tento snímač oznámí, že platba
byla schválena. Doklad o zaplacení vydá zákazníkovi
stejně jako v případě jiných transakcí prodejce.

Co je to PayPass™?

3. Krok:

Technologie PayPass, která se již osvědčila v řadě
evropských zemí, je bezkontaktní platební metoda,
která výrazným způsobem urychlí proces platby.
Praxe v jiných zemích ukazuje, že díky technologii
PayPass trvá celá platební transakce méně než
5 sekund. Držitel karty vybavené bezkontaktním
řešením PayPass jednoduše přiblíží kartu ke čtečce
PayPass, která je schopna si data přečíst na
bezdotykové bázi. Díky této technologii je možné
nakoupit bez potřeby zadání PINu nebo vkládání
karty do čtecího zařízení.

Zákazník má zaplaceno a můžete jít.
Jaký přínos má PayPass pro zákazníka?
Po zavedení bezkontaktního řešení PayPass bude
možné rychle a pohodlně platit u obchodníků kartou,
aniž by bylo potřeba hledat hotovost, vydávat kartu
z ruky, "protahovat” kartu platebním terminálem či
zadávat PIN. Díky této technologii tedy dojde ke
zkrácení čekací doby u obchodníků.
Po zavedení technologie PayPass také dojde k
rozšíření akceptační sítě karet o prodejní místa s
vysokou frekvencí transakcí a platbou nízkých částek.
Platební karty tak mohou proniknout do míst jako
jsou fast foody, trafiky, parkoviště či dokonce
městská hromadná doprava.

Bezkontaktní technologie PayPass je nejčastěji
využívána k placení nižších částek - pod hranicí 500
Kč. Při transakcích převyšující stanovenou částku je
držitel karty požádán o autorizaci svým podpisem či
zadáním PINu.
Tuto jednoduchou funkci lze přidat k jakékoliv
kreditní, debetní nebo předplacené kartě MasterCard,
případně ke kartě Maestro či ke kartám "private
lable", které vydávají maloobchodní prodejci.

Technologii MasterCard PayPass bude navíc časem
možné zabudovat také do jiných nosičů než jsou
karty, např. do klíčenek, hodinek či mobilních
telefonů. Při drobných nákupech proto nebude nutné
ani hledat peněženku – postačí, když zákazník přiloží
mobilní telefon či hodinky obsahující technologii
PayPass ke čtečce.

Jak karty MasterCard PayPass a Maestro
PayPass fungují?
Karty MasterCard PayPass a Maestro PayPass mají v
sobě zabudovaný čip a rádiovou anténu. Když kartu
MasterCard PayPass (nebo Maestro PayPass) přiložíte
ke snímači podporujícímu PayPass, vyšle karta
bezdrátově informace o platbě, takže není nutné
vkládat kartu či zadávat PIN.

Kolik karet PayPass se v současné době
používá?
Ke konci roku 2007 bylo na celém světě vydáno více
než 20 milionů nosičů technologie MasterCard
PayPass. Platit pomocí této technologie je možné u
více než 80 tisíců obchodníků ve dvaceti zemích
světa.

Informace o účtu jsou přeneseny do čtecího zařízení
a následně obvyklým způsobem zpracovány
prostřednictvím zabezpečené sítě pro příjem karet
MasterCard. Ihned poté, co přiložíte svou kartu
MasterCard PayPass (nebo Maesto PayPass) ke
čtecímu zařízení, obdržíte potvrzení o zaplacení − a
můžete jít.

Jak
mohou
zákazníci,
v
zemích
kde
bezkontaktní platby fungují, takovou kartu
získat?
S tím, jak je systém PayPass postupně přejímán
bankami po celé Evropě, vypracovává si každý
peněžní ústav vlastní plán na distribuci karet svým
zákazníkům. Například ve Velké Británii, kde byly
bezkontaktní platby zavedeny v září 2007 v rámci
tzv. "London Launch”, začaly některé banky
automaticky vydávat tyto karty zákazníkům, kteří žijí
a pracují v oblasti Londýna, kde jsou v prvopočátku
tyto platební karty přijímány. Ostatní banky vyžadují,
aby je zákazníci kontaktovali a o aktualizaci svých
karet na PayPass sami požádali. Některé banky
vyčkávají s vydáváním bezkontaktních karet do doby,
než vyprší platnost stávajících karet. Vše záleží na
plánech a strategiích jednotlivých bankovních ústavů.

1.krok:
Obchodní místa umožňující platby pomocí
bezkontaktní technologie budou označena logem
MasterCard PayPass nebo Maestro PayPass

2. krok:
Pokud je celková částka za nákup nižší než
stanovená částka (pod hranicí 500 Kč), stačí
přiložit kartu MasterCard PayPass (nebo Maestro
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Ovlivní MasterCard PayPass vzhled platebních
karet?

Zavádění ve světě
Kde lze nalézt technologii PayPass?

Díky bezkontaktnímu řešení MasterCard PayPass není
omezen tvar platební aplikace otvorem ve čtečce
terminálu a je možné zabudovat ji v podstatě
do čehokoliv, co uživatelé považují za praktické.
Technologie MasterCard PayPass tedy způsobí
skutečný převrat ve vzhledu platebních karet.
V současné době je možné např. platit hodinkami
s touto technologií v Turecku. Technologii
MasterCard PayPass lze zabudovat také např.
do mobilních telefonů či klíčenek.

V současné době probíhá ověřování a zavádění
technologie PayPass ve 22 zemích, mezi něž patří
Austrálie, Kanada, Francie, Japonsko, Korea,
Libanon, Malajsie, Mexiko, Filipíny, Švýcarsko,
Tchajwan, Thajsko, Turecko, Polsko, Velká Británie a
USA.
Fungování technologie MasterCard PayPass
v různých zemích světa ukazuje, že ze strany
MasterCard je již vše připraveno pro zavedení tohoto
platebního řešení i do České republiky.

Obchodníci

Nejčerstvější evropské zkušenosti jsou z Velké
Británie a Francie. Můžete k tomu poskytnout
nějaké podrobnější informace?

Kteří obchodníci směřují k využití PayPass?
Zkušenosti ukazují, že nákupy prostřednictvím
PayPass jsou ideální pro maloobchodní prostředí, kde
je rozhodujícím faktorem rychlost – od prodejců
novin, restaurací a supermarketů až po kina,
sportovní stadiony a prodejny s rychlým
občerstvením. Úspěšnost technologie PayPass se
potvrzuje rovněž u obchodních míst bez obsluhy,
jako jsou například prodejní automaty či parkoviště.

Velká Británie oznámila, že k rozšíření na národní
úrovni dojde v roce 2008, a projekt "London
Launch”, který v současné době probíhá, představuje
první fázi zavádění bezkontaktních plateb ve Velké
Británii. Očekává se, že celostátní zavádění bude
probíhat
postupně, jakmile bude dokončeno
zavádění v Londýně. Po úspěchu v Londýně by se
přijímání a vydávání karet PayPass mělo rychle
rozšířit po celé zemi.

Jaké výhody má pro obchodníky přijímání
plateb prostřednictvím PayPass?
Z pohledu PayPass lze obchodníky rozdělit do dvou
skupin. Do první skupiny patří ti, kteří již svým
zákazníkům platby kartou umožňují. Pro ně znamená
zavedení bezkontaktní technologie především
rozšíření doplňkových služeb, zvýšení komfortu
nakupování a získání významné konkurenční výhody
ve srovnání s obchodníky, kteří tuto novinku svým
klientům nenabídnou. Bezkontaktní platby také
urychlí dobu obsluhy a krátí čekání u pokladen.
Zkušenosti z ostatních zemí Evropy ukazují,
že PayPass může snížit dobu platební transakce na
polovinu, takže platbu lze provést za méně než pět
sekund. Technologie PayPass zároveň obchodníkům
pomůže snížit objem hotovosti v pokladnách, což
nejen že usnadní jejich práci spojenou s manipulací a
počítáním hotovosti, ale zároveň také sníží riziko
krádeží.

PayPass je přijímán obchodníky po celém Londýně,
včetně Eat, Coffee Republic, Yo!Sushi, Krispy Kreme,
Books Etc, Threshers a Science Museum. První
banky, které se do zavádění zapojily, jsou Bank of
Scotland, Barclaycard, Citi, Euroconex Technologies
Ltd (nyní Elavon Merchant Services), Halifax, HSBC,
Lloyds TSB a Royal Bank of Scotland Group.
Ve Francii byl zahájen v polovině listopadu první
PayPass pilotní projekt zahrnující rovněž co-brandové
platební karty. Jedná se o karty vydávané ve
spolupráci Banque Accord a s řetězcem
hypermarketů Auchan. Tento šesti-měsíční zkušební
provoz, který probíhá ve francouzském Lille bude
následován dalším rozšířením ve druhém čtvrtletí
roku 2008. Celostátní zavádění technologie PayPass
je pak naplánováno na rok 2009.
Bezpečnost / Technologie

Do druhé skupiny obchodníků, kterým PayPass
usnadní přijímání plateb od zákazníků, patří prodejní
místa, která zatím platby kartou neumožňují. Jedná
se především o obchody s vysokou frekvencí
transakcí a platbou nízkých částek jako jsou např.
fast foody, trafiky, parkoviště či dokonce městská
hromadná doprava. Do těchto míst je technologie
PayPass primárně určena a plně vychází z požadavků
obchodníků i jejich klientů.

Jak je karta PayPass bezpečná?
Existuje několik úrovní zabezpečení, díky nimž jsou
transakce PayPass velmi bezpečným způsobem
platby:
- Jelikož zákazník nemusí kartu MasterCard PayPass
či Maestro PayPass vydat z ruky, může po celou dobu
transakce dohlížet na její průběh.
- Aby bylo možné kartu PayPass přečíst, je nutné ji
přiložit velmi blízko ke snímači PayPass – obvykle do
vzdálenosti dvou až pěti centimetrů – to prakticky
vyloučí možnost čtení jiným zařízením.

Ve světě, například v New Yorku, kde jsou karty
PayPass přijímány v kinech, v obchodem s rychlým
občerstvením a v metru, pozorují obchodníci
dramatické zkrácení doby trvání transakce. To však
není vše. Další přínos spočívá například ve zvýšení
průměrné hodnoty transakce o 20 – 30 %
v porovnání s platbou v hotovosti.

- Karta PayPass s bezpečnostním čipem a
zabudovanou rádiovou anténou poskytuje
zákazníkům výhody vyspělé technologie srovnatelné
s technologií běžných čipových karet (Chip-and-PIN).
Pokud karta zaznamená několik po sobě
následujících bezkontaktních transakcí, je držitel

cardmag no 1/08

39

© 2008

karty požádán o vložení karty a zadání PINu, a to bez
ohledu na výši nákupu. Tento limit stanovuje
vydávající banka podle míry využití konkrétním
majitelem karty a může zohledňovat množství,
hodnotu nebo náhodný prvek.

MasterCard® PayPass™ a
Maestro® PayPass™

Toto opatření slouží k potvrzení skutečnosti, že
uživatel karty je jejím právoplatným držitelem, což
snižuje možnost podvodu v případě odcizení či ztráty
karty.

Od července roku 2006, kdy došlo k uvedení
technologie PayPass ve spolupráci
s Garanti
Bank a nejvýznamnějšími obchodníky v Turecku,
zažila Evropa obrovský boom bezkontaktních plateb.

Je karta PayPass bezpečnější než současné
čipové karty (Chip and PIN)?

Francie, Velká Británie

Zavádění bezkontaktní technologie PayPass
v Evropě

Listopad 2006: Společnost MasterCard Europe
zahájila ve Francii první zkušební provoz
bezkontaktních plateb pro čipové karty MasterCard
založené na standardu EMV, a to ve Štrasburku a
Toulouse. Ve Francii bylo rovněž zahájeno testování
mobilních telefonů podporujících technologii PayPass.
Ve stejné době došlo k rozšíření probíhajícího
pilotního projektu s Royal Bank of Scotland Group
ve Velké Británii.

Domníváme se, že karta PayPass je doplňkem čipové
karty. Karta PayPass je náhradou platby v hotovosti
za transakce s nízkou hodnotou (v Evropě se jedná
o transakce s hodnotou nižší než 25 euro) a v
porovnání s platbou v hotovosti je daleko
bezpečnější. Čipové karty stále zůstanou platebním
nástrojem pro transakce s vyšší hodnotou, pro které
jsou primárně určeny.
Může
být
bezkontaktní
technologie
deaktivována nebo může způsobit deaktivaci
ostatních karet, je-li v peněžence více než
jedna karta?

Švýcarsko
Březen 2007: Společnost MasterCard Europe
oznámila první evropskou PayPass transakci v síti
McDonald's, která byla součástí nového PayPass
pilotního projektu ve Švýcarsku.

Ne. Bezkontaktní technologii není možné deaktivovat
prostým umístěním karty do těsně blízkosti jiných
karet ani není možné kartu nevratně poškodit, pokud
je umístěna v blízkosti magnetu. Je třeba pochopit,
že karta PayPass funguje prostřednictvím
magnetického pole, avšak (pokud ji nebudeme
ohřívat v mikrovlnné troubě), je tato technologie
velmi odolná.

Turecko
Květen 2007: Společnost MasterCard Europe spustila
bezkontaktní platby prostřednictvím hodinek
vybavených technologií PayPass, a to ve spolupráci
s Garanti Bank v Turecku. Zákazníci tak mohou
jednoduše provést platební transakci pouhým
přiložením svých hodinek ke čtečce PayPass. Tuto
novinku mohou využívat na více než 600 obchodních
místech v Turecku. Mezi ty nejvýznamnější z nich
patří například Burger King, Starbucks, Cinebonus,
Istanbul Ataturk Airport a Istanbul Ferry Corporation.

S jakým vývojem technologie PayPass počítá
MasterCard v budoucnu?
MasterCard zaujímá vedoucí postavení ve vývoji
nových bezkontaktních platebních zařízení – kromě
platebních karet jsou zde i přívěsky na klíče, mobilní
telefony a náramkové hodinky. V současné době má
MasterCard několik zkušebních vzorků telefonů
podporujících PayPass, které se postupně rozšiřují do
mnoha oblastí světa, včetně mobilního telefonu s
podporou EMV, prvního svého druhu ve Francii.

Itálie
Červenec 2007: Společnost MasterCard Europe
oznámila zahájení prvního PayPass pilotního
programu v Itálii. Jeho partnerem je bankovní divize
italské pošty Banco Posta.
Velká Británie

Kdy budou i jinde v Evropě k dispozici
bezkontaktní platby mobilními telefony?

Září 2007: Společnost MasterCard Europe se podílí
na celostátním spuštění bezkontaktních plateb ve
Velké Británii. Prvním místem implementace se stal
Londýn a po celém území by se bezkontaktní platby
měly rozšířit během roku 2008. Londýňané mohou
využít tuto technologii u tisíců obchodníků mezi nimiž
je například McDonalds, Eat, Coffee Republic, Yo!
Sushi, Krispy Kreme, Books Etc, Threshers či the
Science Museum.

Mobilní telefony podporující PayPass již testujeme ve
Francii. Je nepochybné, že kombinace těchto dvou
technologií nabízí zákazníkům netušené možnosti a
my budeme pokračovat ve sledování vývoje v této
oblasti. Je však příliš brzy na to říci, kdy bude
PayPass k dispozici na mobilních telefonech i jinde v
Evropě.
cardmag | rk

Společnost MasterCard u příležitosti uvedení
bezkontaktní platební metody PayPass na britský trh
vydláždila slavný londýnský most Millennium Bridge
miliónem liber v drobných[1]. Most se tak stal
symbolem cesty k budoucnosti bez hotovosti.
Obyvatelé a návštěvníci Londýna, kteří se vydali přes
"Mincový most", se mohli rozloučit s hotovostí a
darovat nepohodlné drobné pro ušlechtilý účel charitativní organizaci "Coin Street".
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Španělsko

Visa spustila první větší pilotní
projekt mobilních plateb ve
Velké Británii

Září 2007: Španělská finanční instituce Caja Segovia,
ve spolupráci s Euro 6000 a společností MasterCard
se stala první španělskou institucí vydávající
bezkontaktní karty MasterCard PayPass svým
klientům. Tento pilotní projekt zahrnuje testování
karet PayPass a mobilních telefonů vybavených touto
technologií u obchodníků ve španělském městě
Segovia.

29. listopadu 2007, Praha

Společnost Visa oznámila, že se
zúčastní projektu O2 Wallet,
prvního rozsáhlejšího pilotního
programu, v němž bude otestována technologie NFC
(Near Field Communication) a možnost placení
plateb mobilním telefonem. Mobilním telefonem bude
možné platit drobné nákupy, vstupné na různé akce
a dokonce i jízdenky v prostředcích městské dopravy
– k zaplacení bude přitom
stačit jediné, totiž přiložit
mobilní telefon ke čtečce.
Pilotní projekt potrvá šest
měsíců od 28. listopadu 2007
do konce května 2008 a
v různých částech Londýna se
jej zúčastní přes 500 lidí.
Účelem projektu je otestovat
funkčnost systému a zjistit, o
jaké služby a funkce mají
uživatelé v praxi zájem.

Francie
Listopad 2007: Ve Francii byl zahájen v polovině
listopadu první PayPass pilotní projekt zahrnující
rovněž co-brandové platební karty. Jedná se o karty
vydávané ve spolupráci Banque Accord a řetězcem
hypermarketů Auchan. Tento šesti-měsíční zkušební
provoz, který probíhá ve francouzském Lille, bude
následován dalším rozšířením ve druhém čtvrtletí
roku 2008. Celostátní zavádění technologie PayPass
je pak naplánováno na rok 2009.
Polsko
Prosinec 2007: MasterCard společně se společnostmi
Bank Zachodni WBK a e-Service oznámil zahájení
plateb pomocí technologie PayPass v Polsku. Polsko
se tak stalo první zemí ve střední a východní Evropě,
kde byla tato bezkontaktní technologie spuštěna.
Jako první mohli pomocí této technologie platit
obyvatelé Varšavy a Poznanu a to v obchodech
McDonald´s, EuroApteka a Mercer´s Coffee.

Sandra Alzett ze společnosti Visa k tomu říká: "Naše
účast na projektu je důkazem toho, že rozvoj a
komercializaci mobilních plateb bereme se vší
vážnosti. Tento způsob platby chápeme jako druhý
logický krok následující po uvedení bezkontaktní
technologie Visa payWave."

cardmag | rk

Účastníci projektu dostanou telefon Nokia 6131 –
NFC s několika předinstalovanými aplikacemi NFC.
Prostřednictvím tohoto telefonu pak budou platit za
nejrůznější služby po celém Londýně. Během první
fáze bude 225 účastníkům projektu nahrána do
telefonu předplacená karta Barclaycard Visa. Tou
budou moci platit položky do výše 10 liber v těch
obchodech, které v současné době nabízejí platbu
kartami Visa payWave. Ve druhé fázi projektu (od
února do května 2008) bude k dispozici i ověřování
PIN, platba nad 10 liber a možnost doplňování
kreditu na předplacené karty.
Účastníci projektu budou požádáni o názory a
připomínky, přičemž hlavní pozornost bude věnována
tomu, zda jim tento způsob platby přijde pohodlný a
bezpečný. Sandra Alzett říká: "Výhoda technologie
Near Field Communication je v tom, že umožňuje
zákazníkům přístup k celé řadě bezkontaktních funkcí
prostřednictvím přístroje, který mají prakticky
neustále při sobě, a který také neustále používají,
tedy mobilního telefonu. Víme, že tento koncept je
pro zákazníky atraktivní a doufáme, že právě
rozběhnutý pilotní projekt nám ukáže, co pokládají za
nejdůležitější."
Projekt je součástí celosvětové iniciativy Visa Mobile
Platform a platební řešení, které nabízí, je
kompatibilní s globálními specifikacemi Visa pro
mobilní platby. Tyto specifikace se v současné době
testují v několika pilotních projektech po celém
světě.
cardmag | rk
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BEZPEČNOST

partner rubriky

Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k možnosti postihu jednání
osoby spočívajícího v padělání či pozměňování platební karty jako trestného činu padělání a
pozměňování peněz podle § 140 odst. 2, § 143 trestního zákona
Úmyslné jednání pachatele spočívající ve zhotovení napodobeniny (kopie) bezhotovostního
platebního prostředku v takové kvalitě, že mu to umožní realizovat neoprávněně bankovní operaci
(obchod), lze posoudit jako trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2, § 143
trestního zákona. Takto je možno kvalifikovat i jednání pachatele, který provede bankovní operaci
prostřednictvím bankomatu použitím napodobeniny platební karty - plastikové karty opatřené
překopírovaným magnetickým proužkem, případně údaji získanými z čipu.
Policejní prezidium Policie České republiky požádalo prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky
Ministerstva vnitra Nejvyšší státní zastupitelství o zaujetí stanoviska ohledně nejednotné aplikace ustanovení §
140, § 143, resp. § 249b tr. zák., pokud jde o právní posouzení trestního postihu výroby a padělků platebních
karet. Dle jeho názoru, výklad této problematiky tak, jak jej obsahuje komentář k trestnímu zákonu autorů Šámal
a kol., vydaný nakladatelstvím C.H. Beck, je nesprávný a prakticky je v rozporu se zásadou spravedlivého trestu.
Jde o výklad, který považuje za padělek platební karty jako bezhotovostního platebního prostředku pouze kartu,
která má všechny náležitosti skutečné platební karty (např. označení vydavatele platební karty, jméno držitele,
číslo a platnost platební karty, záznam dat, barevné provedení). Karta, která nemá všechny tyto náležitosti, je
považována za pouhou napodobeninu karty, tzv. náhražku.[1] Akceptace tohoto právního názoru znamená, že
jednání v souvislosti s padělkem platební karty je postihováno jako trestný čin padělání a pozměňování peněz
podle ustanovení § 140 a § 143 tr. zák. s trestní sazbou minimálně dvě až osm let odnětí svobody, prakticky
totožné jednání se stejným následkem v souvislosti s napodobeninou (náhražkou) jako trestný čin neoprávněné
držení platební karty podle § 249b tr. zák., kde je trestní sazba minimálně dvě léta odnětí svobody.
Nejvyšší státní zastupitelství zjistilo dotazem u státních zastupitelstvích nižších stupňů, že jakkoli je
frekvence tohoto druhu trestné činnosti v podstatě nízká, neexistuje zcela jednotný názor právě na problém
právní kvalifikace jednání pachatele, který použije k realizaci bankovní operace prostřednictvím bankomatu
plastikové karty neoprávněně opatřené magnetickým proužkem, která tuto operaci umožňuje. Většinově převládá
názor, že jednání spočívající ve výrobě či užití takového padělku platební karty, či předmětu schopného plnit
alespoň některou z jeho funkcí, naplňuje znaky trestného činu padělání a pozměňování peněz podle
§ 140 tr.
zák., za použití § 143 tr. zák.
Část nižších státních zastupitelství považuje za padělek bankovní platební karty pouze takový předmět,
který byl neoprávněně zhotoven s cílem, aby vykazoval charakteristiky vzhledu i obsahu pravé bankovní platební
karty. Pokud takto vyrobený předmět nemá charakteristiku vzhledu a obsahu platební karty, lze jej považovat jen
za náhražku s možným trestním postihem pouze jako trestný čin neoprávněného držení platební karty podle §
249b tr. zák. Vnější podoba upravených plastikových karet, kdy jsou bez jakéhokoli pokusu o napodobení
platební karty, resp. napodobení jejích vnějších grafických znaků, pouze za pomoci technických
prostředků překopírovány datové záznamy, je podle tohoto názoru zcela zjevně nezpůsobilá k jakékoliv záměně
s pravými bankovními platebními kartami, a tedy nezpůsobilá vyvolat v představě příjemce omyl ohledně
pravosti.
Trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. se dopustí, kdo padělá nebo pozmění
peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo
pozměněné peníze udá jako pravé.
Podle § 143 tr. zák. platí, že ochrana podle § 140 až § 142 tr. zák. se poskytuje též penězům cizozemským,
tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostředkům, jakož i tuzemským a cizozemským cenným
papírům.
Z publikovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se vztahují k tomuto druhu trestné činnosti, je relevantní
především rozh. č. 21/2001 Sb. rozh. tr. konstatující, že jestliže příkaz k úhradě jako bezhotovostní platební

prostředek je padělán nebo pozměněn takovým způsobem, že obsahuje zdánlivě správné a reálné údaje, které
jsou potřebné a způsobilé k uskutečnění platebního styku, pak v jednání pachatele, který jej takto padělá
(pozmění) v úmyslu uskutečnit jeho prostřednictvím platební styk, popř. takový příkaz k provedení platebního
styku předloží, lze spatřovat trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. za použití
§ 143 tr. zák.
Bezhotovostním platebním stykem probíhajícím zpravidla prostřednictvím bank se uskutečňují převody
peněz pomocí bezhotovostních platebních prostředků. Jedná se tedy o instrumenty sloužící k realizaci a usnadnění
bezhotovostního platebního styku. Nutno především vyjít ze skutečnosti, že žádný obecně závazný právní předpis
nestanoví ani taxativní výčet těchto instrumentů ani jejich obligatorní náležitosti. Za bezhotovostní platební
prostředky je potřeba považovat jak ty, které jsou příkladmo uvedeny v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění pozdějších předpisů, tak i instrumenty jiné sloužící k tomuto účelu v zákoně neuvedené. Nejvyšší státní
zastupitelství řešilo tuto otázku v souvislosti s pochybnostmi, zda bezhotovostním platebním prostředkem je i
příkaz k úhradě (inkasu) v zákoně o bankách neuvedený.
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Pokud se jedná o bankovní platební karty, žádný obecně závazný právní předpis České republiky
neobsahuje jejich speciální právní úpravu ani vymezení jejich charakteru. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28.
května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků jistým způsobem platební kartu
definuje, když stanoví, že pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí "platebním nástrojem" hmotný

nástroj s výjimkou zákonného platidla (bankovek a mincí), díky němuž může držitel nebo uživatel na základě jeho
specifické povahy samostatně nebo ve spojení s jiným (platebním) nástrojem převést peníze nebo peněžní
hodnotu, jako jsou například kreditní karty, karty Eurocheque, jiné karty vydané finančními
institucemi, cestovní šeky, eurošeky, jiné šeky a směnky, které jsou například provedením, kódováním nebo
podpisem chráněny před napodobením nebo podvodným použitím.

Závaznými vnitrostátními právními předpisy je pouze upravena ochrana platebních karet před jejich paděláním,
pozměňováním a neoprávněnou držbou (trestní zákon, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vyhláška České
národní banky č. 36/1994 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a
platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují).

Podrobnější - nikoliv však obecně závaznou - úpravu vztahů týkajících se platebních karet obsahují obchodní
podmínky jednotlivých peněžních ústavů, podle kterých postupují při vydávání svých platebních karet. Tyto
obsahují konkrétní náplň používání platební karty a jsou nedílnou součástí smlouvy o vydání a používání karty
uzavřené mezi majitelem účtu a peněžním ústavem a v rámci tohoto vztahu se stávají závazné pro strany, které
danou smlouvu uzavřely. Důsledkem porušení podmínek ze strany klienta může být vypovězení smlouvy a
následné zablokování karty jejím vydavatelem. Obchodní podmínky jsou vystavěny na určitých zásadách, jimiž se
řídí vydávání a používání platebních karet. Jejich znění bylo zakotveno v Úředním sdělení České národní banky č.
31/1994 Sb., o vydání Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP"), kterými se stanoví zásady vedení
účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech, ve znění Úředních sdělení č. 18/
1997 Sb. a č. 12/2000 Sb.
VOP v podstatě žádným způsobem nevymezuje právní statut platební karty ani neobsahuje ustanovení, které by
jednoznačně zařadilo platební kartu mezi bezhotovostní platební prostředky. V čl. 47 charakterizuje platební kartu
jako platební prostředek, kterým klienti provádějí bezhotovostní platby a výběry hotovostí prostřednictvím účtu,
vedeného u banky. Dále podrobně stanoví, jaké náležitosti musí platební karta obsahovat. Čl. 6 uvádí, že klient
provádí bezhotovostní platby převodem peněžních prostředků z účtu na účet prostřednictvím těchto
platebních prostředků: jednorázového nebo trvalého příkazu k zúčtování; příkaz
k zúčtování vyhotovuje
plátce (majitel účtu nebo osoba oprávněná disponovat
s peněžními prostředky na účtu) formou příkazu
k úhradě, nebo příjemce (osoba, která není majitelem účtu, ani osobou oprávněnou disponovat s peněžními
prostředky na účtu) formou příkazu k inkasu v případech stanovených v čl. 7 bodu 2 a v čl. 9 bodu 2, šeku z
účtování [čl. 31 bod 1, písm. a)] a bankovní platební karty. Jakkoliv tedy není bankovní platební karta
podřazena jednoznačně ani pod hotovostní, ani pod bezhotovostní platební prostředky, je skutečností, že její
použití je možné jak k realizaci hotovostní, tak k realizaci bezhotovostní operace, přičemž trend v posledních
letech směřuje jednoznačně ve prospěch použitelnosti platební karty ve funkci bezhotovostního platebního
prostředku na úkor využívání platebních karet pouze pro výběr hotovosti z bankomatu, což je považováno za
hotovostní platební styk. Použitím bankovní karty v bankomatu lze zadat jakýkoliv jednorázový platební příkaz k
úhradě (k zaplacení jakékoliv složenky), lze dobíjet mobilní telefony a poukázat peníze na bankovní účet jiného
komitenta. Pokud je tedy bankovní karta použita k realizaci bezhotovostního platebního styku, je ji třeba
nepochybně považovat za bezhotovostní platební prostředek.
Kromě nesporných kladů usnadňujících a urychlujících platební styk s bankou má však masové používání
platebních karet i svou negativní stránku spojenou s dost širokým spektrem možností jejich zneužití. K zamezení,
přesněji řečeno, ke ztížení zneužití platebních karet, používají jejich emitenti různých způsobů ochrany, které se
vztahují jednak k jejich vnějším vzhledovým znakům, které však nemusí být na první pohled viditelné a lze je
např. ověřit pouze za pomocí specifických prostředků (např. ultrafialové světlo), jednak k ochraně zakódovaných
elektronických údajů. Aktivity padělatelů jsou namířeny proti oběma skupinám prostředků ochrany. Elektronická
ochrana je realizována zakódováním údajů potřebných k použití karty především na magnetickém proužku,
v posledním období se začíná uplatňovat ochrana údajů jejich zakódováním v čipu. V intencích právního
problému, který řeší toto výkladové stanovisko, je důležité si uvědomit, že ne při každém použití platební karty je
možno, před nebo v průběhu probíhající platební operace, provést kontrolu všech ochranných prvků, kterými je
bezhotovostní platební prostředek vybaven. Jestliže při použití platební karty k přímé platbě zboží je možné
provedení kontroly všech vnějších vzhledových znaků, při realizaci bankovní operace prostřednictvím bankomatu
to možné není.
Pokud jde o úvahy vztahující se k požadavkům na úplnost a technickou kvalitu výslednosti aktivity
padělatelů, tedy technickou kvalitu a vzhled napodobeniny z hlediska její použitelnosti k provedení bankovní
operace, Nejvyšší státní zastupitelství především zastává právní názor svědčící o nutnosti jednotného posuzování
všech bezhotovostních platebních prostředků, tedy včetně platební karty, pokud je jako bezhotovostní platební
prostředek používána, což však neznamená, že by všechny tyto prostředky musely být nutně padělány stejným
způsobem. Rozhodující pro řešení daného problému je posouzení charakteru operace, kdy je prostřednictvím
platební karty prováděn bezhotovostní platební styk nebo inkaso finanční hotovosti z bankomatu a případně
odlišení této operace od případů, kdy je platební operace provedena pomocí jiných instrumentů - bezhotovostních
platebních prostředků. Vzhledem ke skutečnosti, že používání bankomatu k realizaci bezhotovostních platebních
operací a výběru hotovosti pomocí bankou vydané platební karty je součástí smlouvy o úvěru nebo vkladu,
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nemůže být žádných pochyb, že v obou případech jde o bankovní obchod. Vložení napodobeniny platební karty
do bankomatu představuje tedy nepochybně způsob realizace obchodního styku s bankou. V podstatě jde o
stejný případ, jako když je bance předložen jakýkoliv jiný bezhotovostní platební prostředek s požadavkem na
provedení bankovní operace. Není rozhodné, zda je tato operace prováděna prostřednictvím bankovního úředníka
nebo prostřednictvím bankomatu.
V případě akceptování správnosti tohoto názoru by bylo poté obtížné ztotožnit se s výkladem, jak vyplývá
z citované části aktuálního komentáře k trestnímu zákonu, jehož dopad by v praxi mohl znamenat, že jednání
pachatele, kdy pracovníku banky na přepážce předloží částečně padělaný příkaz k úhradě, který je pracovníkem
banky akceptován a uvedená částka je pachateli vyplacena, přičemž jednání jiného pachatele, který pomocí
částečně padělané platební karty – plastikové karty opatřené neoprávněně překopírovaným magnetickým
proužkem či vybavené údaji získanými neoprávněně z čipu karty, realizuje prostřednictvím bankomatu
neoprávněně bankovní obchod se stejným následkem, by bylo třeba z hlediska trestní odpovědnosti posuzovat
podle rozdílných ustanovení trestního zákona.
Klíčovým momentem pro posouzení skutečnosti, zda napodobeninu bezhotovostního platebního
prostředku je možno považovat za padělek ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1 tr. zák. (ve spojení s § 143 tr.
zák.) by mělo být zásadně zjištění, zda je napodobenina použitelná pro bankovní operaci (obchod), ke které je
určena, přičemž postačí, v případě vícefunkční použitelnosti tohoto platebního prostředku, zjištění reálné možnosti
provedení jedné operace. Jestliže tedy pro teoreticky úspěšné použití padělané směnky či příkazu k úhradě, který
je předkládán bankovnímu úředníkovi, je bezpochyby potřebné padělání i vnějších charakteristických prvků
takových napodobenin, pro úspěšné použití napodobeniny platební karty k realizaci bezhotovostního platebního
styku prostřednictvím bankomatu nebo výběru hotovosti z bankomatu je padělání takových odlišovacích prvků
zjevně nepotřebné. Nelze se proto ztotožnit s názorem, že plastiková karta s překopírovaným magnetickým
proužkem, případně vybavená údaji získanými neoprávněně z čipu karty, je zcela zjevně nezpůsobilá k jakékoliv
záměně s pravými bankovními platebními kartami, a tedy nezpůsobilá vyvolat v představě příjemce omyl ohledně
pravosti. Pokud takto upravenou napodobeninu bankomat akceptoval a požadovanou operaci provedl či vydal
požadovanou finanční hotovost, bankovní operace (obchod) byla uskutečněna, nepochybně poté, kdy banka byla
uvedena v omyl a kdy tedy nelze hovořit o nezpůsobilosti padělku k jakékoliv záměně s pravými bankovními
platebními kartami. Akceptování stanoviska citovaného komentáře má tak za následek neadekvátní vymezení
trestní odpovědnosti pachatelů včetně následného trestního postihu, který neodpovídá zjištěným skutečnostem
v konkrétní trestní věci, což je možno považovat za porušení principu proporcionality trestně právní represe.
Existence skutkové podstaty neoprávněného držení platební karty podle ustanovení § 249b tr. zák.
nemůže mít na platnost tohoto závěru žádný vliv. Z tohoto pohledu se spíše vnucuje otázka, proč z celé řady
bezhotovostních platebních prostředků byla jednomu z nich tímto způsobem poskytnuta zvláštní ochrana.
Z hlediska výše uvedených úvah zastává Nejvyšší státní zastupitelství názor, svědčící pro plnou
použitelnost rozh. č. 21/2001 Sb. rozh. tr. i na případy použití plastikové folie opatřené překopírovaným
magnetickým proužkem, případně čipem, k výběru hotovosti z bankomatu. Je totiž možno konstatovat, stejně
jako v odůvodnění tohoto rozhodnutí týkajícího se převodního příkazu, že byla
předložena
napodobenina bezhotovostního platebního prostředku plně způsobilá k úspěšné realizaci bankovní operace
(obchodu).
Při posuzování, zda jde o padělek bezhotovostního platebního prostředku ve smyslu
ustanovení § 140 tr. zák., by tedy mělo sehrát rozhodující roli zjišťování reálného předpokladu
použitelnosti tohoto padělku (napodobeniny) pro uskutečnění bankovní operace (obchodu). Pokud
toto zjištění vyústí do konstatování, že došlo k úmyslné neoprávněné výrobě napodobeniny
jakéhokoli bezhotovostního platebního prostředku takovým způsobem a v takové kvalitě, které umožní
pachateli realizovat neoprávněně jakoukoliv bankovní operaci (obchod), jedná se vždy o padělání. Proto je třeba
považovat za padělání i použití plastikové folie s překopírovaným magnetickým proužkem z platební karty,
případně vybavené údaji získanými neoprávněně z čipu karty, pokud lze jejím použitím realizovat neoprávněně
bankovní operaci (obchod). Pokud takovým jednáním pachatele došlo k realizaci výběru hotovosti z bankomatu,
může být tento skutek, spáchaný v souběhu podřazen ještě pod jiné ustanovení trestního zákona.
Toto stanovisko bylo vydáno podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství.

Nejvyšší státní zástupkyně:
JUDr. Renata Vesecká, v.r.
Nejvyšší státní zastupitelství SL 736/2007
Sbírka výkladových stanovisek
Nejvyššího státního zastupitelství
V Brně dne 22. srpna 2007
Poř. č. 2/2007
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partner rubriky

Společnost MasterCard:
fotbalový šampionát EURO 2008
přinese evropské ekonomice
1,4 miliardy eur

(skupina A), Rakousko-Německo ve Vídni (skupina
B), Španělsko-Rusko v Innsbrucku (skupina D).
"EURO 2008 bude neocenitelnou akcí pro fanoušky,
zvláště pro ty, kteří se příští rok v červnu vydají
přímo do Rakouska a Švýcarska. Přestože nelze
ocenit nadšení fanoušků, je možné kvantifikovat vliv,
jaký má tato akce na jejich domácí ekonomiku,"

Významný sportovní ekonom prohlašuje, že Česká
republika hraje v každém zápasu na UEFA EURO
2008 o růst české ekonomiky v hodnotě 42 milionů
eur

uvedl Paul Meulendijk, který má ve společnosti
MasterCard Europe na starosti sponzorství.
"MasterCard se pohybuje v srdci fotbalového

Praha 3. prosince 2007 – Podle odborné studie,

obchodu již řadu let prostřednictvím sponzorování
takových turnajů, jako je Mistrovství Evropy UEFA a
Liga mistrů UEFA, ale též tím, že podporuje např.
prodej turistických cest na zápasy, odbyt reklamního
zboží, občerstvení, vstupenek na zápasy. Chceme,
aby fanoušci získali neocenitelný zážitek, a přesně
k tomu jim pomáháme díky reklamě, novým
programům platebních karet a komerční podpoře,"

kterou si objednala společnost
MasterCard jako oficiální
sponzor mistrovství Evropy
UEFA od roku 1992, přispěje
UEFA EURO 2008 evropské
ekonomice částkou ve výši až
1,4 miliardy eur. Podle této
studie, kterou zpracoval
profesor Simon Chadwick, se UEFA EURO 2008
kladně projeví na místní, celostátní i mezinárodní
úrovni. Zároveň v každém zápase, ve kterém bude
hrát Česká republika na šampionátu EURO 2008
v létě příštího roku, bude český tým bojovat také o
růst národního hospodářství v hodnotě 42 milionů
eur. Jedná se o průměrný přínos každého zápasu, o
který se dělí obě země zapojené do utkání.

doplnil Meulendijk.

Vliv "nové" Evropy: Ruská revoluce?
Kvalifikace Ruska na úkor Anglie vytvořila podle
profesora Chadwicka na šampionátu EURO 2008
zajímavý jev.
Za posledních deset let se Rusko kvalifikovalo na
turnaji evropských rozměrů jen jedenkrát – na EURO
2004 v Portugalsku. Proto je podle profesora
Chadwicka obtížné předvídat hospodářský dopad
účasti této země na EURO 2008. Hospodářský růst i
výše příjmů roste, telekomunikační trh posiluje a
sponzorství a trh komerčních práv jen kvete.
Důležitým faktorem je i to, že vzrůstají výdaje na
zahraniční turistiku a zájem o fotbal.

"Mistrovství Evropy UEFA je nejvýznamnější
evropskou sportovní soutěží a jako takové bude mít
EURO 2008 významný vliv na ekonomiku všech 16
zúčastněných států. EURO 2008 současně ovlivní
prostřednictvím tzv. haló efektu evropskou
ekonomiku i v širších souvislostech v hodnotě
převyšující částku 1,4 miliardy eur," uvedl profesor

Na druhou stranu se ale profesor Chadwick domnívá,
že turnaj EURO 2008 přichází příliš brzy na to, aby se
mohl začít projevovat skutečný vliv růstu Ruska, a
očekává, že "ruský medvěd" se probudí až na EURO
2012 v Polsku a na Ukrajině, které leží blíže k Rusku.

Simon Chadwick, jeden z nejvýznamnějších
evropských expertů na sportovní ekonomiku. "Tento

vliv budou pociťovat mnohé země hlavně díky
sponzorským a komerčním příjmům s tím, že každý
zápas ve skupinách přinese v průměru částku ve výši
až 42 milionů eur. Zápasy, které se budou odehrávat
v pozdějších etapách soutěže, zřejmě přinesou ještě
lepší ekonomické výsledky," dodal Chadwick.

Studii realizoval pro společnost MasterCard profesor
Simon Chadwick, jeden z nejvýznamnějších
evropských expertů na sportovní ekonomiku. Simon
Chadwick založil a řídí středisko Birkbeck Sport
Business Centre a je profesorem na Coventry
University, kde přednáší sportovní obchodní strategii
a marketing.

Profesor Chadwick ve studii společnosti MasterCard
předpovídá, že každý zápas přinese nárůst v oblasti
prodeje vstupenek, cestování, prodeje potravin a
nápojů, reklamního zboží, sponzorských příjmů,
reklamy a využívání telekomunikačních a nových
sdělovacích prostředků v průměrné hodnotě 42
milionů eur. Nejlukrativnější zápasy budou
potenciálně schopny zajistit ekonomický růst ve výši
49-56 milionů eur.
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Diners Club
vydává Mercury’s exclusive card
Praha, 20. ledna 2008 - Diners
Club Czech zahájil vydávání
unikátních platebních karet
s názvem Diners Club Mercury’s exclusive card.

Vzhledem k rozlosování EURO 2008 profesor
Chadwick očekává, že největší hospodářský dopad
budou mít zápasy: Francie–Itálie v Zurichu,
Nizozemsko–Francie v Bernu a Itálie–Nizozemsko
také v Bernu. Všechny tyto zápasy se odehrají
v rámci skupiny C. Za nejlukrativnější zápasy
v ostatních skupinách považuje profesor Chadwick
následující utkání: Švýcarsko-Portugalsko v Basileji

cardmag no 1/08

Systém Mercury‘s je speciální marketingový projekt
významných společností (např. Lamborghini, Bang &
Olufsen, Moser, Hodinářství a zlatnictví M. Dušák,
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Bugsy’s bar a dalších) nabízejících svým klientům
exkluzivní zboží a služby. Diners Club – Mercury’s
exclusive card jsou
u r č e n é
V I P
zákazníkům
těchto
společností
a
umožňují jim využívat
jak všechny benefity
standardních
karet
Diners Club, tak další
exkluzivní výhody a služby poskytované členskými
společnostmi projektu Mercury´s. O vydání karty
nelze požádat a jedinou možností, jak kartu
Mercury’s získat, je nominace některým partnerem
projektu Mercury ´s. Proto se jedná o vysoce
prestižní osobní kartu vyjadřující exkluzivitu vztahu
mezi poskytovatelem karty a skutečným VIP
zákazníkem.

uhradí celkovou sumu útrat naráz. Karta Diners Club
není vázána k žádnému konkrétnímu bankovnímu
účtu.
Další informace o společnosti Diners Club Czech a
jejích produktech naleznete na
www.dinersclub.cz/mercurys
cardmag | rk | dcc

Svět přechází na bezkontaktní
platby - hranice 20 miliónů
vydaných nosičů
MasterCard PayPass pokořena
Průzkum společnosti MasterCard potvrzuje, že
svět očekává příchod bezhotovostní éry
MasterCard jedná o zavedení bezkontaktní
platební technologie PayPass také s českými
bankami

"Jsme rádi, že se můžeme podílet na takto prestižním
projektu," komentuje zahájení spolupráce Ing. Eva
Kárníková, generální ředitelka společnosti Diners
Club Czech s.r.o. "Držitelům karet Mercury’s
poskytujeme ve spolupráci se správcem systému
nadstandardní zákaznický servis prostřednictvím
speciálního call centra Mercury’s," dodává Ing.
Kárníková. Nadstandard čeká držitele těchto vysoce
prestižních karet i u samotných partnerských
společností. Díky kartě Diners Club – Mercury’s
exclusive card se dočkají například osobní péče
majitelů či zástupců vysokého managementu nebo
například pozvání na VIP společenské či sportovní
akce.

Praha,

2007 – MasterCard
Worldwide oznámila ke dni 10.
12. 2007, že bylo na celém
světě vydáno více než
20 miliónů nosičů technologie
MasterCard PayPass. Systém
PayPass, který umožňuje např.
platby pomocí mobilního
telefonu nebo přívěsku na
klíče, je dnes akceptován u více než 80 tisíců
obchodníků ve dvaceti zemích světa. Pokoření 20
milionové hranice potvrzuje výsledky celosvětového
průzkumu o používání hotovosti, který letos na
zakázku MasterCard Worldwide realizovala agentura
KRC Research.

"Diners Club – Mercury’s exclusive card je jakousi
vstupenkou za zavřené dveře", říká JUDr. Pavel
Novák, jednatel společnosti intacto s.r.o., která

je správcem systému Mercury‘s. "Držitel karty
Mercury’s je začleněn do systému, který
nadstandardním způsobem pokrývá kompletní lifestylové potřeby od drobných služeb jako jsou sběrná
služba čistírny, dodávky potravin a delikates do domu
přes zajištění ostrahy či nabídku nejlepších restaurací
až po zcela mimořádné luxusní služby a produkty
jakými jsou třeba pronájem soukromých letadel,
luxusní nábytek auta či šperky", dodává JUDr.
Pavel Novák.

prosince

"Systém MasterCard PayPass byl vytvořen s cílem
nabídnout pohodlnou a snadnou alternativu
hotovostních plateb. V době, kdy lidé více než kdy
jindy používají debetní a kreditní karty, pronikla
společnost MasterCard do čela bezkontaktních
technologií, což dokládá právě pokořená hranice
počtu vydaných nosičů," uvedla Cathleen Conforti,
ředitelka

MasterCard

Worldwide

pro

program

PayPass. "Naše společnost se rovněž zaměřuje na
rozšiřování akceptační sítě a na další technický vývoj,
jak ukazuje například nové zavádění této technologie
v městské dopravě, v taxislužbách a u prodejních
automatů."

Karty Diners Club – Mercury’s exclusive card nejsou
prostředkem k získání slevy, ale garancí
nadstandardní péče a nejvyšší kvality zboží a služeb.
Diners Club Czech zastupuje v České republice
mezinárodní asociaci Diners Club International, která
se specializuje na vydávání platebních karet Diners
Club. V České republice působí již od roku 1998.
Kartu Diners Club v tuzemsku více než 10 tisíc klientů
a akceptuje ji téměř 40 tisíc obchodních míst.
Celosvětově bylo vydáno více než 10,5 milionů karet
Diners Club, které mohou klienti používat na více než
13,5 milionech obchodních míst ve 200 zemích světa.

Průzkum MasterCard Worldwide byl zaměřen na
zhodnocení postojů a názorů na používání hotovosti
v porovnání s ostatními platebními metodami.
Zabýval se také vymezením zájmu spotřebitelů o
používání nových technologií, jako jsou například
bezkontaktní platby. Průzkum provedený ve třinácti
zemích ukázal, že většina spotřebitelů na celém
světě je přesvědčena, že je před námi doba, kterou
by bylo možné nazvat bezhotovostní érou. Lidé na
celém světě se shodují, že u sebe neradi nosí velké
částky v hotovosti. Zvyklosti nakupujících, jako
například neochota stát ve frontě na malý nákup déle
než deset minut, jen podporují celosvětový nástup
bezhotovostních platebních metod.

Kreditní karta Diners Club je typu charge, tj.
umožňuje klientovi nákup zboží či služeb
prostřednictvím bezúročného úvěru s odloženou
splatností až 55 dní. Po skončení kalendářního
měsíce jsou všechny transakce vyúčtovány a klient
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PayPass dobývá pozice hotovosti
Podle celosvětového průzkumu používání hotovosti zadaného MasterCard Worldwide lidé dnes používají hotovost
méně než před pěti lety.
většina respondentů (56 %) je přesvědčena, že nastane doba, kdy se hotovost přestane úplně používat a při
platbách ji nahradí debetní nebo kreditní karty.
75 % respondentů se domnívá, že už není nutné mít u sebe větší obnos v hotovosti.
Dvě třetiny respondentů (66 %) používají hotovost k nákupům dnes méně často než před pěti lety.
Pouze jedna pětina (21 %) spotřebitelů je ochotna čekat ve frontě na nákup v hodnotě nižší než 25 dolarů (cca
450 Kč) déle než deset minut.
Detailnější přehled odpovědí znázorňuje následující graf:

Zdroj: Průzkum MasterCard Worldwide realizovaný ve 13 zemích

Tyto výsledky průzkumu zaměřeného na preference spotřebitelů potvrzují celosvětové rozšiřování bezkontaktního
řešení MasterCard PayPass.
Téměř polovina respondentů (49 %) by používala bezkontaktní kartu, pokud by ji jejich banka vydávala.
47 % z těch, kteří by používali bezkontaktní kartu, uvedlo pohodlnost platby jako největší přínos takové
technologie.
Vedle pohodlnosti respondenti dále ocenili bezpečnost, rychlost a snadnost této metody.
Největší motivaci k používání bezkontaktních platebních metod mají ženy, protože při sobě nechtějí nosit peníze.
Prokazuje se, že bez ohledu na to, zda je technologie MasterCard PayPass používána ve formě karty, telefonu
nebo přívěsku na klíče, je zkrátka lepším způsobem platby, a to i za ty nejmenší nákupy na čerpacích stanicích, v
kinech, u stánků či prodejních automatů, v podnicích rychlého občerstvení, vozech taxislužby, na sportovních
akcích či dalších místech sítě obchodníků, která se neustále rozšiřuje. Systém, který je v provozu ve dvaceti
zemích, nabízí uživatelům pohodlnou alternativu, díky níž při nákupu do 25 dolarů (cca 450 korun) už nepotřebují
složitě hledat mince a bankovky, vkládat kartu nebo podepisovat stvrzenky. Jednoduše přiloží svou kartu, mobilní
telefon nebo jiný nosič PayPass ke čtečce, kterou je nyní vybaveno přes 80 tisíc obchodníků, a má zaplaceno.

"O zavedení technologie MasterCard PayPass intenzivně jednáme s českými bankami. Naším cílem je, aby
technologie PayPass mohla byt v Čechách nabízena do konce roku 2008," uvedl Ján Čarný, generální ředitel
MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. "Konkrétní implementace záleží na zájmu a
technologické vybavenosti jednotlivých bank a obchodníků."
Ke konci listopadu 2007 bylo vydáno přes 20 miliónů karet a dalších nosičů PayPass a síť obchodníků, u nichž lze
platit tímto způsobem, zahrnovala 80 tisíc míst na celém světě, včetně společností jako McDonald’s, 7 Eleven,
CVS, Duane Reade, Sheetz nebo Regal Entertainment Group. Zájem o tuto moderní metodu se ale neomezuje jen
na maloobchod. Tento systém si získává velkou popularitu také mezi provozovateli sportovních zařízení a jeho
obliba roste i v sektoru dopravy. PayPassem lze nyní platit na řadě stadiónů, na nichž hrají kluby americké
baseballové Major League či fotbalové NFL, ale i u mnoha taxislužeb a ve vozidlech městské hromadné dopravy.
Programy související se systémem PayPass probíhají v současné době ve dvaceti zemích světa. Systém byl
spuštěn nebo se testuje v Austrálii, Kanadě, Číně, Francii, Indonésii, Itálii, Japonsku, Koreji, Libanonu, Malajsii,
Mexiku, Filipínách, Španělsku, Švýcarsku, Tchaj-wanu, Thajsku, Turecku, SAE, Velké Británii a USA.
Další informace o systému MasterCard PayPass najdete na adrese www.mastercard.com/paypass.
cardmag | rk | ogilvy
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I fotbaloví komentátoři prožívají
podle společnosti MasterCard
okamžiky vítězství

Za co lidé utratí 100.000 Kč během
60 minut?
Mají lidé při rychlé útratě více na mysli sebe nebo své
blízké?
Za
co
nejvíc
utrácejí?
Pět výherců soutěže MasterCard popisuje, jaké to je
utratit 100.000 Kč během jedné hodiny.

Praha, 11. února 2008 – Společnost MasterCard,

oficiální sponzor fotbalového
šampionátu EURO 2008,
podporuje v průběhu února
novým televizním spotem
začínající sportovní horečku
fotbalových fanoušků. Půl
minutový televizní spot
MasterCard nahlíží tentokrát
netradičně do zákulisí komentátorů zápasu a je
zakončen
sloganem
"Okamžik
vítězství:
k nezaplacení".

Praha, 27. prosince 2007 – Pět výherců soutěže

MasterCard si v druhé
polovině prosince vybralo svou
výhru – ve zvoleném
obchodním centru prožili 60ti
minutovou nákupní horečku,
během které mohli utratit až
100.000 Kč. Podle čtyř z pěti
výherců se takováto suma
nejlépe utratí za elektroniku. Pan Martin (40) utratil
největší část výhry za LCD televizor. Při nákupech ale
nemyslel jen na sebe - notebook v hodnotě 20.000
Kč věnoval pod "Strom splněných přání" jednomu
z dětí z dětských domovů.

"Fotbalový šampionát EURO 2008 je dlouho
očekávanou událostí, na kterou se těší fanoušci na
celém světě. Jsem rád, že MasterCard je již déle než
15 let součástí této významné události a stojí tak
v samém srdci fotbalu," uvedl Ján Čarný, generální
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku,
Slovensko a Ukrajinu. "Věřím, že velká část fanoušků

"Těší mě, že tato kampaň motivovala držitele karet
Maestro k častějšímu používání své karty. Výhercům
upřímně blahopřeji a všem držitelům našich karet
přeji nádherné svátky a krásný rok 2008," uvedl Ján

se s heslem "Okamžik vítězství: k nezaplacení"
může ztotožnit. Všem přeji v letošní fotbalové
sezóně co nejkrásnější sportovní zážitky."

Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.

Nový televizní spot je součástí úspěšného reklamního
konceptu společnosti MasterCard "… k nezaplacení
(Priceless), který je známý po celém světe. Již v roce
2006 byla součástí globální kampaně MasterCard
reklama ušitá na míru fotbalovým fanouškům. Spot
s názvem "Horečka", který byl vysílán ve více než 30
zemích světa vč. České republiky, byl zakončen
výstižným sloganem "Fotbalová horečka:
k nezaplacení".

Počet plateb kartou se u výherců pohyboval kolem
200 plateb kartou Maestro za měsíc. Pan Libor (31)
přitom uvedl, že se o soutěži dozvěděl až ke konci
soutěžního období a množství plateb tedy kvůli výhře
v podstatě nenavyšoval. Všech pět výherců soutěže
se shodlo, že hlavními výhodami platby kartou je, že
u sebe nemusí nosit hotovost, stejně jako, že
s kartou mají neustále k dispozici všechny finanční
prostředky na svém účtu.

Společnost MasterCard je dlouhodobým partnerem
fotbalových zápasů. Již více než 15 let spolupracuje
významnou fotbalovou organizací, s asociací UEFA.
Propojení MasterCard a fotbalu je součástí
dlouhodobé strategie, která přináší neocenitelné
zážitky držitelům platebních karet MasterCard,
MasterCard Electronic a Maestro.

A za co vítězové soutěže utratili svou výhru? Tři
z pěti uvedli, že nakupovali především dárky pro své
blízké. Druzí dva si za výhru splnili i část svých snů.
Všichni výherci se ale shodují, že nákupy měli
promyšlené. "Kdybych vybíral zboží impulzivně,
nepodařilo by se mi nakoupit tak hezké dárky," uvedl
jeden z vítězů. Všichni se také shodli, že by pro ně
nebylo obtížné utratit během jedné hodiny i mnohem
vyšší částku.

V novém televizním spotu MasterCard prožívají i
fotbaloví komentátoři "okamžiky k nezaplacení"
Více informací o kampani vč. možnosti prohlédnout si
nový televizní spot najdete na
http://www.mastercard.com/
winningmoments/en/index.html.

Soutěž společnosti MasterCard, která probíhala
v období od 10. září do 30 října 2007 podporovala
platby kartami Maestro. Každý držitel platební karty
Maestro, který ve zmíněném období použil svou
kartu k platbě za zboží či služby v minimální hodnotě
50 Kč, byl do soutěže automaticky zařazen. Výherci
se stalo pět držitelů karet Maestro, kteří v soutěžním
období uskutečnili nejvyšší počet plateb kartou.
Výhercům soutěže financovala společnost
MasterCard nákupy ve vybraném obchodním centru
až do výše 100.000 Kč. Veškeré nákupy ale musely
proběhnout během 60 minut.
cardmag | rk | ogilvy
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Češi stále častěji platí kartami
Visa, nyní zabezpečenými čipem

MasterCard vyzývá fotbalové
fanoušky:
Najděte míč a vyhrajte lístky na
fotbalový šampionát UEFA EURO
2008™!

29. ledna 2008 - Praha
Nejnovější výsledky, které dnes zveřejnila společnost
Visa Europe, ukazují, že používání
karet Visa v České republice v
průběhu roku 2007 dynamicky
rostlo.

Praha, 10. března 2008 – Společnost MasterCard,
oficiální sponzor fotbalového šampionátu UEFA EURO
2008™, připravila soutěž pro všechny fotbalové
fanoušky. V období
od 10. 3. – 30. 4.
2008
zveřejní
společnost v českých
médiích
momentku
zobrazující
scénu
z fotbalového zápasu
Česko – Německo
z roku 2004, ve
kterém se v zápalu
hry
srazili
tři
fotbalisté.
Na
fotografii ale chybí
důležitý fotbalový prvek – míč. Úkolem pro všechny
soutěžící je, aby ve zmíněném období tipovali, ve
které části obrázku se míč nachází. Hlavní výherce
získá dva lístky na všechna utkání českého týmu na
šampionátu UEFA EURO 2008. Podmínkou pro
tipování je platit své nákupy kartou MasterCard –
každá platba umožňuje poslat jeden tip.

Za dvanáct měsíců od září 2006 do září 2007 dosáhly
výdaje českých držitelů karet Visa 14,7 miliardy EUR,
což představuje oproti předchozímu roku nárůst o
16,7 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.
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 22,9 procenta a dosáhl
celkového objemu 2,9 miliardy EUR za 12 měsíců
k září 2007, přičemž počet transakcí u obchodníků se
zvýšil o 23,9 procenta na 76,4 milionů transakcí.
Area Manager Visa Europe pro Českou republiku
Miloslav Kozler k dosaženým výsledkům uvedl: "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 2007 chceme
navázat a nadále budeme úzce spolupracovat
s našimi členskými bankami, abychom mohli svým
klientům nabídnout ještě víc inovativních způsobů
platby."

Každý, kdo správně určí souřadnice míče, obdrží 1.
května rozstřelovací SMS se soutěžní otázkou. Ten,
kdo první správně odpoví, vyhrává dva lístky na
všechna utkání českého fotbalového týmu na
fotbalovém šampionátu UEFA EURO 2008. Dalších 20
výherců bude odměněno stolním fotbalem. Do
soutěže je možné zapojit se odesláním
SMS na číslo 900 30 03 ve tvaru
MASTERCARDmezeraTIPmezeraJMÉNOaPŘÍJMENÍ

"Rostoucí zájem českých spotřebitelů o platby
platebními kartami za věci každodenní potřeby a
služby ilustruje rovněž počet používaných karet Visa.
Na sklonku září 2007 jsme registrovali 5,4 milionu
používaných karet Visa, což představuje
14,1procentní nárůst proti roku 2006. Jsme rádi, že
74 % z celkového počtu vydaných karet Visa jsou
karty čipové, které držitelům nabízejí nejen širší
možnosti použití a především vyšší zabezpečení
včetně možnosti změny PIN v bankomatech."

Tipovat lze také na www.mastercard-soutez.cz,
kde jsou zveřejněny další detaily turnaje včetně
herního plánu soutěže.
"Fotbalový šampionát EURO 2008 je dlouho
očekávanou událostí, na kterou se těší fanoušci na
celém světě. Jsem rád, že MasterCard je již déle než
15 let součástí této významné události a stojí tak
v samém srdci fotbalu," uvedl Ján Čarný, generální
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku,
Slovensko a Ukrajinu. "Věřím, že účast na všech

Trend rozšiřování moderních platebních technologií je
zřejmý i u nás, protože k dnešnímu dni je v České
republice již přes 50 procent platebních terminálů a
přes 80 procent bankomatů, které podporují
zabezpečenou čipovou technologii EMV. S tím souvisí
i neustálé snižování míry podvodů. Podvodné
transakce představují pouhých 0,003 procent
z celkového objemu tržeb kartami Visa u nás.

utkáních českého týmu je lákavá výhra a vítězovi
přeji co nejkrásnější sportovní zážitky."

Společnost MasterCard je dlouhodobým partnerem
fotbalových zápasů. Již více než 15 let spolupracuje s
významnou fotbalovou organizací, s asociací UEFA.
Propojení MasterCard a fotbalu je součástí
dlouhodobé strategie, která přináší neocenitelné
zážitky držitelům platebních karet MasterCard,
MasterCard Electronic a Maestro.

Přestože Češi dávají tradičně přednost debetním
kartám, silný růst vykazuje i segment kreditních karet
Visa. Aktuálně je v České republice vydáno 808 000
kreditních karet Visa, což oproti předchozímu roku
představuje významný nárůst o 54,1 procenta.
cardmag | rk | mmd
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KALENDÁŘ AKCÍ

SW Media

SMI

Kongres bezpečnosti Giga Con

Praha

2.dubna 2008

Radisson SAS Béke
Hotel Budapest

April 9th/10th
2008

Park Plaza Riverbank
Hotel London

April
14th/15th
2008

www.swmedia.cz

Central εt Eastern European Card Markets
www.smi-online.co.uk/ceecards08.asp
3rd Annual Conference

RBR

European ATMs 2008

ATMIA

www.atmiaconferences.com
Europe´s leading ATM conference

SBK

Cardforum 2008
Jarní seminář SBK

13.- 14.
Harrachov

května
2008

www.bankovnikarty.cz
Pracovní seminář pro členy a hosty SBK

IIR

Evropský platební styk 2008

Diplomat
Praha

www.konference.cz

20.-21.
května
2008

SEPA v dalším ročníku konference o platebním styku
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ZE SPOLEČNOSTI

partner rubriky

Počátkem roku 2008 pozvalo vedení společnosti Diners Club Czech s.r.o. své partnery a přátele k novoročnímu
přípitku a k setkání v prostorách vinárny U císařů.
Společenská akce společnosti Diners Club Czech byla charakteristická tradičně uvolněnou a neformální
atmosferou, skvělým občerstvením a širokým sortimentem nápojů.
Přítomní se skvěle bavili a jistě nejeden z návštěvníků akce si mohl říci, že rok začal sice náročně, ale příjemně ....
a na růžovo :-)
Více o společnosti DCC naleznete na www.dinersclub.cz

cardmag no 1/08

52

© 2008

EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU
Rozhovor Jána Čarného pro Cardmag magazín
Dne 30.ledna došlo k podepsání smlouvy mezi MasterCard a Global Payments.
Co z této smlouvy vyplývá?
Global Payments Europe je významným dodavatelem řešení bezhotovostních plateb pro
banky a finanční instituce v České republice. Uzavření vzájemné spolupráce je tedy
klíčové pro zavedení bezkontaktního platebního
řešení MasterCard PayPass v České republice.
Očekáváme, že naše spolupráce s Global Payments
zavedení PayPass v České republice významně
urychlí.
Jaké výhody MasterCard PayPass přináší?
MasterCard PayPass je nová bezkontaktní platební technologie, která zákazníkům umožňuje platit při
každodenních drobných platbách rychleji a pohodlněji než při úhradě hotovostí a významnou měrou tak rozšiřuje
možnosti držitelů platebních karet.
Na jakém principu karta funguje?
Karty v sobě mají zabudovaný čip a rádiovou anténu. Při platbě prostřednictvím takovéto karty ji stačí pouze
přiložit ke speciální čtečce a je zaplaceno. Není potřeba hledat hotovost, dávat kartu pokladní, protahovat ji
čtečkou ani zadávat PIN. U nákupů v hodnotě nižší než 500 Kč není vyžadován ani podpis držitele karty.
Do jakých nosičů je možné tuto technologii zabudovat?
Technologii MasterCard PayPass bude možné zabudovat kromě všech existujících druhů karet MasterCard a
Maestro také např. do hodinek, mobilního telefonu nebo klíčenky a následně používat tyto nosiče k platbám za
zboží a služby. Díky bezkontaktnímu řešení MasterCard PayPass není omezen tvar platební aplikace otvorem ve
čtečce terminálu a je možné zabudovat ji v podstatě do čehokoliv, co uživatelé považují za praktické.
Bude možné používat PayPass i v jiných zemích?
Samozřejmě. Stejně jako platební karty MasterCard, i karty vybavené bezkontaktní technologií MasterCard
PayPass budou moci zákazníci využívat při platbách po celém světě na všech místech označených příslušným
logem.
Bude používání karty nějak omezeno?
Vždy bude záležet na podmínkách konkrétní banky, která kartu vydá. Nicméně doporučenou praxí bude nastavení
objemových a transakčních limitů. Pokud tyto limity zákazník překročí, bude požádán o vložení karty a zadání
PINu.
Toto opatření slouží k potvrzení skutečnosti, že uživatel karty je jejím právoplatným držitelem, což snižuje
možnost podvodu v případě odcizení či ztráty karty.
S kterými firmami na českém trhu jednáte?
Jednáme s celou řadou českých bank, některé z nich již počítají se zavedením této technologie během letošního
roku. Zároveň probíhají jednání např. s dopravními podniky, obecními úřady a provozovateli rychlého
občerstvení.
Kdy bude možné začít využívat tento způsob platby v České republice?
Naším cílem je, aby se první transakce prostřednictvím technologie MasterCard PayPass mohly v České republice
realizovat již ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.
Ján Čarný, generální ředitel společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.
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INSPIRACE
Kdo chce být hvězdou společnosti, nesmí tam vůbec přijít ... A. Stoneová
Nikdo nepřispívá ve společnosti k zábavě tolik jako ti, kteří tam nejsou ... A. Hepburnová
Největším uměním hostitele je poskytnout hostům pocit, že jsou doma, třebaže si sám přeje, aby
skutečně doma byli ... n.a.
Podává hostu kabát a říká mu, jen ať sedí ... korejské přísloví
Móda nemusí být krásná, stačí, že je nová ... U. Glasová
Ženská móda byla vždy tou nejnákladnější obalovou technikou ... A. Bierce
Šaty by měly být tak těsné, aby bylo vidět, že jde o ženu, ale přece jenom natolik volné, aby bylo
vidět, že jde o dámu ... n.a.
Žena nikdy nepozná, že ji šaty nesluší, dokud si je nekoupí … H. Kratzer
Čím méně látky mají večerní šaty, tím více látky k hovoru poskytují mužům ... n.a.
V době extrémně krátkých sukní se ženy často nemohly ani posadit a muži často ani nemohli
vstát ... D. Kaye
Manželčin klobouk nám připadá směšný jen do té doby, než zjistíme, kolik stál ... n.a.
Desatero přikázání obsahuje 279 slov, americká Deklarace nezávislosti 300 slov a směrnice
Evropského společenství o dovozu karamelových bonbónů jich má přesně 25 911 ... F. J. Strauss
Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače ... W. Churchill
Banka je zařízení, kde vám půjčí peníze, prokážete-li, že je nepotřebujete ... J. E. Lewis
Mám velmi jednoduchý vkus, spokojím se vždy s tím nejlepším ... O. Wilde
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HUMOR

partner rubriky

Kreslený fór vytváří exkluzivně pro cardmag kreslíř a humorista Petr Urban
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13. - 14.5. 2008 Harrachov

2 0 0 8
23.5.2008
golfový turnaj
2. ročník
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31.5.2008
cardopen
12. ročník
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