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CESTA

D O VANCOUVERU 2010

v zimním čísle přinášíme rozhovor s blankou havláskovou, generální ředitelkou
společnosti abnote czech a řadu zajímavostí z domácího i zahraničního karetního trhu
… a nejen to
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EDITORIAL …
HLAVNĚ SE Z TOHO NEPODĚLAT
Tak nějak (se silnějším koncovým výrazem) hodnotil kdysi Ivan Hlinka vítězství i porážky
hokejového týmu, ve kterém působil jako hráč či jako trenér … prostě zůstával nad věcí, a to i v
situacích kdy nejen novináři až nekriticky vynášeli tým do nebes po vítězném utkání či naopak
zatracovali tentýž tým po nevydařeném zápase. Ivan byl velmi emotivní hráč a posléze i trenér, ale
přesto, přistupoval k věcem a událostem racionálně.
Hokeji u nás rozumí kde kdo, svým umem patříme dlouhodobě ke světové špičce. Můžeme se měřit
s Amerikou, Kanadou, ale hlavní měření sil a schopnost obstát nám ukazuje poměr sil v Evropě.
Naši sousedi na východě i na západě hokej ovládají a rozumí mu. Najdou se i takoví, kteří hokeji
nerozumí a neovládají ho, třeba Francouzi …
Tak jako k hokeji je možné přistupovat i k současnému dění ve finančním světě. Nacházíme se
v první třetině zápasu před první přestávkou, ve které se zpravidla vyhodnocuje hra, strategie a
taktika. Do druhé třetiny se obvykle nastupuje s vědomím neodevzdat svou kůži lacino, a to i přesto,
že se i na vlastním stadionu ozývá z levé i z pravé strany bučení či vulgární nadávky.
Každé hokejové utkání má svůj vyměřený čas, své vítěze a své poražené, má svou taktiku, mnohdy
herní noblesu, kreativitu či chytrost. To tehdy, pokud mužstvo ví o svých kvalitách a věří ve svou
vnitřní sílu. Je potom na trenérovi či koučovi, aby dokázal prodat výsledky svého týmu v širší
prospěch.
Možná tato nadsázka či přirovnání může ukázat cestu, kterou jít i v době současné krize (původně
jsem nechtěl tento výraz použít, neboť ho dnes používá každý pro všechno a všude). Obvykle cesta
nebývá jednoduchá, přímá, bezbolestná. Mnohdy si člověk při tom všem sáhne na dno svých sil, ale
nepropadá se do role laciného klauna v zajetí provinčních či nadnárodních finančních, politických a
ekonomických zájmů. Pro naši cestu doporučuji používat (v poslední době častěji) normální „selský“
rozum …

S úctou

Roman Kotlán

Předseda sdružení pro bankovní karty
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

DINERS CLUB MÁ ZA SEBOU
ÚSPĚŠNÝ ROK

Jak využít zdarma 123 VIP letištních salónků
po celém světě
Diners Club International, vydavatel platební karet
Diners Club, uzavřel smlouvu se společností Servisair
UK Limited a díky této spolupráci je nyní držitelům
karet Diners Club k dispozici dalších 18 letištních
salónků na 14 místech ve Velké Británii. Celkově jich
tedy držitelé karet Diners Club mohou využít již 123
po celém světě. Kompletní přehled salónků je k
dispozici na stránkách www.dinersclub.cz.

Jméno Diners Club patří zcela
n e o d m y s l i t e l n ě
k
celosvětové historii platebních
karet. Stejně tak neodmyslitelně
patří k „vánočním“ večírkům Diners
Club Czech i netradiční termín konání.
Také v tentokrát se tradiční „vánoční“ nebo spíše
novoroční večírek v prostorách restaurace U císařů
konal počátkem ledna. Nesl se opět v přátelském
duchu, vždyť se tu každoročně setkávají dlouholetí
obchodní partneři z oblasti financí, cestovního ruchu
a zástupci významných klientů, se kterými Diners
Club Czech spolupracuje.

Nové salónky jsou na následujících letištích:
Aberdeen
Birmingham
Bristol
East Midlands
Edinburgh
Glasgow
Humberside
Inverness
Leeds Bradford
Gatwick (2)
Heathrow (2)
Manchester (2)
Newcastle
Standsted

V předchozích letech zavedl Diners Club tradici, kdy
byla pro každý rok vybraná konkrétní barva; letos se
večírek nesl ve žluté barvě. Cenu za nejlepší kostým
získala skupina účastníků z Komerční banky, která

Moderní a prostorné salónky nabízí občerstvení,
čerstvou kávu a čaj a kvalitně zásobený bar. Cestující
si mohou odpočinout při sledování televize nebo
četbě novin a časopisů. Všem hostům je k dispozici
telefon, fax a ve většině případů i připojení k
internetu.
VIP letištní salónky jsou držitelům karet Diners Club
přístupné zdarma. Na pražském letišti Ruzyně má
navíc do salónků vstup zdarma i jedna doprovázející
osoba.

svými kostýmy doslova rozsvítila prostory restaurace.
Kouzlu skupiny neodolala ani Eva Kárníková,
ředitelka Diners Club Czech, která si vypůjčila část
kostýmu pro svůj projev. V něm poděkovala všem
obchodním partnerům za uplynulý rok, který byl
z pohledu společnosti Diners Club úspěšný, a to jak
díky nově navázané spolupráci s Raiffeisenbank
v oblasti akceptace karet, tak díky získání řady
významných klientů a velkému rozšíření obchodní
sítě například o síť provozoven společnosti Tesco
Stores.
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DVACET LET BANKOMATŮ V ČESKU
Praha leden 2009. Patnáctého ledna t.r. uplynulo
dvacet let od uvedení do provozu prvního bankomatu
v tehdejším Československu - ČSSR. Zasloužila se o
to
Čes ká
s tá tn í
sp ořitelna ,
bank oma t
zprovozněný v její pobočce na Můstku byl určen
nejprve pro vlastní zaměstnance, postupně byly
v rámci „sporožirového“ programu instalovány další
stroje určené pro držitele „sporožirových“ karet. Ve
stejnou dobu byl zprovozněn i bankomat Slovenské
státní spořitelny v Bratislavě. Bankomaty výroby NCR
pracovaly v režimu „off-line“ bez síťového propojení,
šlo o čistě „věrnostní“ program určený pouze
klientům jediného vydavatele. Funkce prvních ATM
byla značně odlišná od současné „on-line“
technologie, k ověření - autorizaci - sloužily údaje
zaznamenané na magnetickém proužku karty
(identifikace držitele, kódové údaje pro ověření PIN,
disponibilní limit), údaje se při transakci aktualizovaly
přepsáním příslušných dat na proužku. Databáze
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„zakázaných“ karet a „žurnál“ provedených transakcí
vedené bankomatem se aktualizovaly a s bankou
vyměňovaly
pomocí
disket,
později
po
telefonní
lince.
Díky změnám roku
1989 došlo k liberalizaci
bankovnictví
a
do
Československa rychle
pronikl technický rozvoj oboru platebních karet a už
v roce 1992 byly v Praze instalovány první
bankomaty propojené „on-line“ s mezinárodní sítí
Eurocard/MasterCard/Cirrus.

posláním finančního arbitra České republiky je
zajištění rychlého, bezplatného a efektivního
vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní
cestou. Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování
sporů mezi tzv. převádějícími institucemi (např.
banky nebo instituce vydávající elektronické platební
prostředky) a jejich klienty při provádění převodů
peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní
formy placení nebo užívání elektronických platebních
prostředků. Finanční arbitr je kompetentní řešit výše
uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti
zákona o finančním arbitrovi a jestliže výše částky,
která je předmětem sporu nepřesahuje ke dni podání
návrhu částku 50.000 EUR. Typickým sporem je
např. neoprávněné použití platební karty při platbě u
obchodníka, neoprávněný převod v rámci
internetového bankovnictví, neoprávněný převod
finančních prostředků z účtu. Do kompetencí
finančního arbitra naopak nepatří spory např. z
oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo
spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy,
tvořící Evropský hospodářský prostor. Hlavním
přínosem pro klienty je rychlost rozhodování,
nezpoplatněné řízení, vysoká znalost problematiky.
Finančním arbitrem České republiky je s účinností od
2. ledna 2008 Dr. Ing. František Klufa. Dr. Ing.
František Klufa. Více informací naleznete na
www.finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz

cardmag | mz l archiv ft

FINANČNÍ ARBITR ČESKÉ
REPUBLIKY SE STAL ČLENEM
ŘÍDÍCÍHO VÝBORU SÍTĚ FIN-NET

Praha, leden 2009, Finanční arbitr České republiky se
stal členem řídícího výboru mezinárodní sítě FINNET. Dalšími členy tohoto výboru byli Evropskou
komisí na nadcházející dva roky zvoleni zástupci
obdobných institucí z Řecka, Irska, Portugalska,
Spojeného království, Francie, Španělska, Malty a
Itálie. Hlavním cílem řídícího výboru je snaha o
rozvoj mimosoudních systémů řešení sporů mezi
spotřebiteli a institucemi na jednotlivých finančních
trzích a dále pak i organizační aktivity spojené
s pořádáním pravidelných setkání jednotlivých členů
FIN-NET pořádané Evropskou komisí.

cardmag | rk l finarbitr

TISKOVÁ KONFERENCE V PRAZE
Praha 21. ledna 2009. Společnost Visa Europe,
leader na evropském trhu
s platebními systémy, uspořádala
pro zástupce českých medií
tiskovou konferenci kde byly vyhlášené výsledky za
rok 2008. Mezi pozvanými byl i zástupce odborného
magazínu cardmag.

FIN-NET je síť, která byla zřízena
v roce 2001 při Evropské komisi
v Bruselu a sdružuje národní
instituce v rámci Evropského
hospodářského prostoru
zabývajících se mimosoudním řešení sporů mezi
spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb. V rámci
této sítě může spotřebitel snáze využít služeb
institucí mimosoudního vyrovnání sporů mezi
spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb i v tzv.
přeshraničních případech. Je-li v těchto případech
spotřebitel ve sporu s poskytovatelem finančních
služeb se sídlem v jiné zemi
Evropského
hospodářského prostoru, může se obrátit na člena
FIN-NET ve své zemi a využít přeshraniční
spolupráce mezi jednotlivými FIN-NET členy.

Senior Vice President Visa
Europe Mark Antipof seznámil
přítomné novináře o výsledcích
společnosti Visa Europe za
předešlé období a přiblížil
současné nejbližší plánované
aktivity Visa Europe v ČR.
Setkání v prostorách Money
Clubu České spořitelny doplnila
Regionální ředitelka pro Polsko,
Českou
republiku
a
Slovensko Gosia OShaughnessy.
Nejnovější statistiky ukazují, že
používání karet Visa v České
republice v průběhu roku 2008
opět dynamicky rostlo.
Za
dvanáct měsíců od června 2007
do června 2008 dosáhly výdaje
českých držitelů karet Visa 17,7
miliardy EUR, což představuje
oproti předchozímu roku nárůst
o 14,6 procenta. Toto číslo
jasně dokazuje, že čeští
spotřebitelé si ve stále větší míře uvědomují, jaké

Tisková konference finančního arbitra České
republiky pojednávající o činnosti v předešlém roce,
včetně informací o mezinárodní spolupráci se bude
konat 10. března v prostorách Kongresovém centru
České národní banky, Na Příkopě 864/28, Praha 1,
vstup ze Senovážného náměstí.
O finančním arbitru ČR
Finanční arbitr České republiky působí od 1.ledna
2003, a to v rámci harmonizace práva České
republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č.
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Hlavním
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bezpečí a pohodlí nabízejí platby platební kartou.
Navíc držitelé karet používají platební nástroje daleko
chytřeji, což se odráží v silném růstu počtu transakcí
u obchodníků.

počet transakcí u obchodníků se zvýšil o 23,0% na
89,3 milionů transakcí.
Přestože Češi dávají tradičně přednost debetním
kartám, silný růst vykazuje i segment kreditních a
komerčních karet Visa v roce 2008. Aktuálně je
v České republice vydáno 847 000 kreditních karet
Visa, což oproti předchozímu roku představuje
významný nárůst o 18,3% a u komerčních karet byl
nárůst o 104,1% na 170 000 karet.

Platební karty se postupně stávají preferovanou
metodou platby v obchodech nebo supermarketech a
čerpacích stanicích - objem financí uhrazených
prostřednictvím karet Visa u obchodníků vzrostl o
plných 24,1% a dosáhl celkového objemu 3,7
miliardy EUR za 12 měsíců k červnu 2008, přičemž

cardmag | rk | mmd | 2x foto

Praha, únor 2008. Zimní
sezóna roku 2010 bude ve
znamení
zimních
olympijských
her
v
kanadskému
Vancouveru. Určitě je se
na co těšit, a to jak na
sportovní výkony lyžařů,
hokejistů, rychlobruslařů
a sportovců dalších
zimních sportů, tak na
samotné dějiště her, které
bude zarámováno pravou
kanadskou přírodou a
zdejším životním stylem.
Na obrázku je vidět
rozsáhlost lyžařské oblasti
Whistleru, kde budou
pořádané
závody
v alpských disciplínách.
Tradičním celosvětovým
partnerem olympijských her je vedoucí platební systém VISA. Lze předpokládat, že VISA ve spolupráci
s partnerskými bankami připraví pro klienty, držitele karet, zajímavé marketingové programy spojené právě
s pořádáním zimní olympiády.
Lze očekávat, že i v České republice se některý z bankovních domů připojí
k marketingovým aktivitám asociace Visa a využije tak poměrně masivní marketingovou
podporu značky ke komunikaci s vlastními klienty. Všestrannou podporu bankám v České
republice vytváří tradiční tandem zástupců VISA EU
v ČR a SR, pánové Miloslav Kozler a Marcel Gajdoš.
Představme si tento tým blíže ...
Miloslav Kozler, area manažer VISA EU pro ČR a SR má dlouholeté
zkušenosti práce v mezinárodním prostředí s citem pro lokální detail. Mezi
jeho zájmy a záliby patří vše co je dobré; dobré víno, jídlo, umění, hudba,
kultura, sport, rád poznává zajímavé lidi a zajímavá místa. Jeho vysoký
odborný a společenský kredit mu otevírá dveře ve všech tuzemských
bankovních domech a kooperujících společnostech.
Marcel Gajdoš, z útvaru Relationship Development VISA EU pro ČR a SR zajišťuje technickou a technologickou
podporu vztahů mezi členskými bankami Visa a asociací Visa EU. Významnou část operativní činnosti zajišťuje
přímo z Londýna, nicméně najde si čas a příležitost pro
setkání se zástupci českých a slovenských bank přímo na
jejich trzích v autentickém prostředí.
Tandem obou zmíněných pánů je dobře znám nejen
bankéřům, technologům a odborníkům tuzemského
kartového odvětví, ale i „šesté velmoci“, jak je nazýván
sektor medií. M.Kozler a M.Gajdoš pravidelně přicházejí
mezi novináře a představují novinky či přibližují různá
zajímavá srovnání s ostatními karetními trhy. Cardmag je
vždy mezi pozvanými a má tak možnost informovat své
čtenáře o tom nejnovějším co se v kartovém odvětví
odehrává … více informací o produktech a službách VISA
naleznete na www.visa.com
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ

partner rubriky

ACCOR SERVICES AND
MASTERCARD EUROPE CREATE A
LEADING JOINT VENTURE IN THE
EUROPEAN PREPAID MARKET

430,000 private and public sector customers, Accor
Services provides PrePay Solutions with international
expertise in designing and developing high valueadded services that can be used in an acceptance
network comprising more than one million merchants
around the world.

France, Belgium, 10 February 2009 - Accor Services
and MasterCard Europe
today announced a strategic
alliance resulting in the
creation of a new company, PrePay Solutions. The
joint venture makes Accor Services the majority
shareholder at 67 percent, while MasterCard Europe
holds a 33 percent stake in the company.
The new company is designed
prepaid and electronic payments
organisations for business players
from the fast growing €130 billion
opportunity.

* MasterCard’s state-of-the-art payment processing
network and extensive prepaid
expertise bring to the venture a fasttrack, creative and seamless prepaid
solution. MasterCard also gives PrePay
Solutions access to a network of 28.5
million acceptance locations worldwide and a secure
transaction system. PrePay Solutions also benefits
from MasterCard’s recognized expertise in managing
financial transactions and its technological
capabilities in designing payment programmes, such
as contactless, as well as mobile phone based
solutions.

to combine the
expertise of both
looking to benefit
European prepaid

PrePay Solutions markets prepaid card-based
solutions that enable corporations, public sector and
financial corporations to reduce costs and enhance
efficiency. Both organizations and consumers benefit
from the ease, security and convenience of cardbased solutions in areas such as rewards and loyalty,
gifting, expense management, and card payment for
under banked people.

The PrePay Solutions Board of Directors is comprised
of seven members: in addition to the Non-Executive
Chairman and the Managing Director; Accor Services
has three representatives on the board and
MasterCard two members.
“Today’s
announcement
represents
an
important new step for our Services business,”
said Gilles C. Pélisson, Director and Chief Executive
of Accor. “This unique agreement with
MasterCard – one of the most widely known
payment brands - will allow us to deliver value
for our European customers.”

By offering turn-key programmes, PrePay Solutions
provides customers the scale and resources to
deliver a seamless prepaid solution including
marketing support, transactions handling and
customer support services. The flexibility of the
MasterCard Worldwide Network to support prepaid
solutions provides scalability options and speed to
market in Europe.

Robert W. Selander, President and Chief Executive
Officer of MasterCard Worldwide said, “We are
pleased to announce this new alliance. This joint
venture with Accor, a worldwide leader in the
hospitality and services sector, enables us to provide
our European customers seamless and fast-tomarket solutions that give them the ability to tap into
the burgeoning prepaid market opportunity. This will
continue to facilitate the displacement of cash and
paper instruments for commercial entities while
providing a safe, convenient and innovative
alternative for consumers.”

The creation of PrePay Solutions is underpinned by
Accor Services’ subsidiary PrePay Technologies - a
UK market leader in prepaid cards - and acquired in
2007 by Accor Services. PrePay Technologies’ nineyear strong marketing and operating experience has
already helped to bring more than 20 million cards
covering a broad range of prepaid solutions to the
UK, and also includes a licence to issue e-money in
17 European countries.

“This partnership is aligned with Accor
Services’ strategic commitment to driving
organic growth of 10 to 18% a year after
2010, versus 8 to 16% today. The strategic
agreement positions Accor Services as a major
player in the value-added prepaid market,”
said Serge Ragozin, Chief Executive of Accor
Services.

PrePay Solutions will provide services to Accor
Services and MasterCard, enabling each firm to
develop solutions for its respective clients: corporate
and government clients for Accor Services, banks
and other financial institutions for MasterCard. At the
same time, PrePay Solutions will market prepaid
solutions direct to its own customers such as
retailers.

“Prepaid is the fastest growing sector in the
payments industry,” concluded Javier Perez,
President of MasterCard Europe. “Customer
financial institutions and merchant partners
across Europe are looking for turnkey prepaid
solutions, particularly those focusing primarily
on the private label prepaid segment as well

The newly created PrePay Solutions builds on this
experience and will also draw on the combined
expertise of Accor Services and MasterCard:
* Over the past 45 years, Accor Services has built
excellent merchant and corporate relationships to
become a world leader in prepaid services. With
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as innovative offerings to deliver the value
that their customers have come to expect. We
believe the creation of PrePay Solutions, in
conjunction with Accor Services, provides a
compelling solution for our customers.”

míst a připravuje prodej výherních tiketů a řadu
dalších služeb. Počáteční distribuce 20-ti tisíc kusů
multifunkčních terminálů se zvýší na 50 tisíc kusů,
což představuje největší hromadné zavádění
terminálů na světě. „My připravujeme Nigerii na
bezhotovostní ekonomiku,“ řekl Odunlami KolaDaisi, výkonný ředitel společnosti NSL.

cardmag | rk | ogilvy

MIGRACE NA EURO PRO COOP
JEDNOTA BRATISLAVA
Mezi

“ Máme tam vybudovanou infrastrukturu a ve
chvíli, kdy bude 10 až 15 milionů lidí aktivně
používat platební karty, vyděláme hodně
peněz. Uzavřeli jsme totiž smlouvu s Value
Card, ve které stojí, že zisk z každé transakce
si rozdělíme.“

zákazníky

společnosti Bull, s.r.o. patří i
obch odn í
ř e tě zec
COOP
Jednota Bratislava.
Proto v minulém roce tým
společnosti Bull připravil řadu
úprav pokladního systému tak, aby plně odpovídal
požadavkům generálního zákona o přechodu na
Euro. Celý přechod byl v souladu se slovenskou
legislativou rozdělen na 3 etapy. Již od léta loňského
roku musely být částky na účtenkách zobrazeny jak
ve slovenských korunách, tak i v Euro (tzv. duální
zobrazování). Prvním dnem letošního roku se národní
měnou stalo euro.

Konzervativní odhady společnosti také naznačují, že
koupě a rozmístění nejméně 50 tisíc POS terminálů
po celé zemi, vytvoří více než 50 tisíc pracovních
příležitostí do 12 měsíců.
Dr. Kola-Daisi, doktor medicíny, který postavil svou
kariéru na investičním bankovnictví uvedl: „Vláda
Rivers State (Rivers State je jedním ze 36 států
Nigérie - pozn. autora)
s námi podepsala
smlouvu, která říká, že každý člověk platící
daně, musí mít platební kartuVisa, protože
vláda již nechce vybírat daně v hotovosti.
Doufáme, že dojde k eliminaci úniků financí, a
částka vybraná na daních se tak zdvojnásobí.“

Po dobu šestnácti dnů však zákazník mohl platit i
slovenskou korunou, zpět však dostával již jen euro.
Dnem 16. ledna 2009 přestala být slovenská koruna
platidlem. Na pokladních stvrzenkách přesto musí být
minimálně do konce roku 2009 uváděna též cena ve
slovenských korunách. Jak je v retailu obvyklé,
všechny potřebné změny probíhaly tak, aby
neomezily obvyklý provoz obchodních jednotek,
zvláště v tak pro obchod vypjatém období, jako je
konec roku. Více informací naleznete na
www.bull.cz

Dr. Kola-Daisi také věří, že jakmile ostatní státy uvidí
jak systém v Rivers State funguje, budou mít o jeho
zavedení zájem: „Máme velice unikátní obchodní
model. Všude jinde ve světě jsou loterijní
společnosti závislé na agentech, kteří do
sobotního odpoledne musí přivézt peníze ze
všech svých uzavřených obchodů. My jsme si
místo toho vzali příklad z nejlepší loterijní
společnosti na světě jménem Camelot. Dle
jejich systému je do pátku uzavřeno téměř
90% obchodních transakcí, jelikož jejich výše
se odvádí agentovi přímo z jeho účtu. Většina
vítězů si přijde vybrat svou výhru již v pondělí
odpoledne, proto si nemůžeme dovolit
shromažďovat hotovost pomalu.“

cardmag | rk |bull čr

LAVINA ZASYPALA NIGÉRII, ANEB
INVAZE TERMINÁLŮ INGENICO
Sportovní sázky jsou velice populárním koníčkem
nejen u nás, ale i například v Nigérii. Stále více jsou
pro tento druh hazardu využívány bezhotovostní
platby.

Dr. Kola-Daisi považuje sportovní sázky za největší
program pro zmírnění chudoby, který kdy vláda bude
mít. „Jsme schopni dát hodně peněz zpět
veřejnosti. V první řadě proto, že musíme
vracet NSL Fund Trust 10% našeho obratu.
Navíc jsme založili naši vlastní NSL nadaci,
která bude sponzorována především z aktivit,
které nesouvisejí s loterií.“

Používání platebních karet
v Nigérii je stále častější
také díky ambicím Národní
Sportovní Loterie (NSL),
která se snaží rozšířit svou
působnost. Nigérie je přesto
stále zemí, kde se platí
převážně v hotovosti. Jen malé procento z tamní
obrovské populace má kreditní nebo debetní kartu, a
i ty jsou převážně používány pouze pro výběr
z bankomatů. To by se ale díky NSL mohlo brzy
změnit. Desítky tisíc platebních terminálů (POS),
které NSL distribuuje, totiž umožňují obyvatelům
Nigerie podávat sázky do loterie prostřednictvím
kreditních a debetních karet.

„Jednou ze silných stránek NSL je kvalita
partnerů, jako Visa International a Ingenico.
Myslím si, že to, co se NSL podařilo dosáhnout,
je z velké části díky spolupráci a našemu
partnerství. Všichni na nás hledí a říkají si, že
děláme skvělou práci,“ říká Dr. Kola-Daisi a
dodává, že společnost již plánuje optimalizaci
rozsahu použití nabízených POS terminálů a bude i
nadále spolupracovat s těmito partnery při budování
dalších obchodních příležitostí. Více informací
naleznete na www.bull.cz

Platební terminály v Nigérii až donedávna nebyly
příliš časté, většina z nich se nacházela jen v Lagosu.
Nyní je NSL ve spolupráci se společností Visa a
Ingenico, předním světovým výrobcem platebních
terminálů, umisťuje na mnoho snadno dostupných
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VODAFONE UK A VISA EUROPE
ZKOUŠEJÍ NOVÝ MODEL REKLAMY
NA MOBILNÍCH TELEFONECH

* Každý sedmý (14%) respondent si na reklamu
vzpomněl spontánně, dalších 7 procent pak po
upozornění;
* Na reklamu si dvakrát častěji vzpomínali ti, kteří se
vrátili do týdne před průzkumem (36% vs 17%).

Londýn, Praha, 28. listopadu 2008. Společnosti
Vodafone UK a Visa Europe
úspěšně ukončily zkušební provoz
mobilní reklamní kampaně, při níž
se testovaly reakce zákazníků a způsob, jakým
zákazníci přijímají „uvítací“ SMS zprávu při cestě do
zahraničí.

* Z těch, kteří si reklamu vybavili spontánně, si
téměř 20% vzpomnělo, že ji viděli v textové zprávě.
Z této skupiny pak tři z deseti správně odpověděli, že
reklama patřila společnosti Visa.
Z těch, kteří si na reklamu po upozornění vzpomněli
(7%), si plná třetina vybavila, že ji viděla v textové
zprávě.

V rámci zkušebního provozu bylo během dvou týdnů
v květnu 2008 zasláno celkem 150 000 textových
zpráv zákazníkům společnosti Vodafone UK, kteří
cestovali do některé z osmi vybraných zemí. Zprávy
byly doručeny do třiceti minut po příjezdu klientů do
roamingové destinace: ve zprávě byli upozorněni, že
pro volání do Velké Británie je třeba zadat před
číslem kód země +44 a zároveň jim byla nabídnuta
možnost vyhrát vstupenky na letní olympijské a
paralympijské hry v Pekingu, pokud budou při
platbách v zahraničí používat kreditní karty Visa.

Plná polovina (50%) respondentů odpověděla, že by
uvítali reklamní sdělení, pokud by tato byla relevantní
a cílená.
Společnosti Vodafone a Visa zkoumají způsoby, jak
dosáhnout toho, aby obsah nabízený v uvítací zprávě
byl co nejpřesněji zacílen a aby byl relevantní pro
budoucí reklamní kampaně.
cardmag | rk |mmd

„Při přípravě a testování tohoto originálního
inzertního
nástroje
se
spolupráce
se
společností Visa přímo nabízela,“ říká šéf divize
Mobile Advertising při společnosti Vodafone Richard
Saggers. „Test proběhl úspěšně. Náš průzkum
ukázal, že zákazníci tuto formu komunikace
oceňují a že v porovnání s jinými,
tradičnějšími formami přímé komunikace ji
hodnotí podstatně pozitivněji.“

EU PROVĚŘUJE EVROPSKÉ
VÝROBCE ČIPŮ
Evropská komise prošetřuje evropské výrobce čipů,
které jsou uplatňovány v EMV platebních kartách,
mobilních telefonech, elektronických pasech a jejich
čtečkách, zda neporušují zásady volné konkurence.
Jde o podezření o úmluvách o cenách, výměně
obchodních informací a rozdělení zákazníků.
K
provedla inspekční přepad 21.10.2008 u
nezveřejněných výrobců, oznámení vydala 7. ledna
2009 a neurčila, do kdy skončí šetření. Při náhlé
kontrole (přepadu) komise zjišťovala důkazy o
existenci kartelu mezi výrobci. V minulých letech
komise prověřovala sídla Intelu (2008), výrobce
obrazovek (2007) a výrobce pamětí RAM (2006).

„Z hlediska bezhotovostních transakcí mají
mobilní telefony do budoucnosti obrovský
potenciál,“ říká viceprezidentka společnosti Visa
Europe Sandra Alzettová, jež je odpovědná za vývoj
nových produktů a prodejních kanálů. „První věc,
kterou člověk udělá po příletu do cizí země, je
to, že si zapne mobilní telefon. A právě tento
okamžik se ukazuje jako ideální pro to,
abychom zákazníky upozornily na výhody, jež
skýtá
používání
kreditních
karet
Visa
v zahraničí.“

V Evropě jsou tři výrobci čipů. Společnost I n f i n e
o n Technologies | www.infineon.com |, která
byla založena 1999, když se oddělila výroba
polovodiče od své mateřské Siemens AG., dodává
čipy a systémy pro automobilový průmysl,
energetické odvětví a pro komunikace a čipové karty.
Dále nabízí el. paměti prostřednictvím své pobočky
Qimonda (zal. 2006).
Společnost N X P | www.nxp.com | je vedoucí
polovodičová továrna založená společ. Philips před
50 lety. Sídlo má v Evropě, zaměstnává 33 500
pracovníků ve více než 20 zemích (obrat 6,3 mld.
USD). NXP dodává polovodiče, systémová řešení a
software pro TV, set-top boxy, identifikační aplikace,
mobily, auta a další.
Společnost S T M i c r o e l e c t r o n i c s |
www.st.com | byla založena v 1987 sloučením
italské společ. SGS Microelettronica a francouzské
Thomson Semiconducteurs, rostla rychleji než celé
polovodičové odvětví a od r. 1999 patří mezi TopTen
dodavatelů polovodičů. Zaměstnává 45 000
zaměstnanců v 36 zemích v 15 továrnách, 16
výzkumných laboratořích a 39 vývojových a
aplikačních centrech. Sídlo firmy je v Ženevě.

Společnosti Vodafone a Visa chtěly
v pilotním testu prozkoumat, jaký
dopad má mobilní inzerce na
povědomí o značce, na interakci
se zákazníky a na jejich zapojení.
„Mobilní telefony představují inzertní médium,
které
vyžaduje
maximální
citlivost
a
opatrnost. Je totiž třeba mít neustále na
paměti, že pro každého uživatele je mobilní
telefon čímsi velice osobním. Uvítací vzkaz je
dobrým vstupním bodem pro navázání vztahu
mezi značkou a cílovým zákazníkem, který lze
posílit
prostřednictvím
relevantní
komunikace,” říká manažer společnosti Millward
Brown Andrew Goodban
Společný výzkum trhu provedený společnostmi Visa
Europe a Vodafone ukázal následující věci:
* 86% respondentů si vzpomínalo, že dostali druhou
uvítací SMS. 74% z nich si tuto zprávu otevřelo a
přečetlo;
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Pokud Evropská komise prokáže porušení pravidel
hospodářské soutěže, mohlo by to vést ke snížení
ceny čipů a tím podpořit rozšíření EV aplikací
v bankovním sektoru.

inovace v technologii mobilních plateb mohou zlepšit
každodenní život spotřebitelů a nabídnout jim vyšší
rychlost, pohodlí, bezpečí a poskytnout jim větší
výběr.

cardmag | ft

Mimo jiné byly představeny tyto mobilní produkty
Visa:

VISA PAYWAVE PŘINÁŠÍ
BEZKONTAKTNÍ PLATBY DO
NĚMECKA

* Mobilní Visa payWave: Bezpečné platby u
obchodníků prostřednictvím technologie Visa
payWave v mobilních přístrojích. Visa představí
bezkontaktní platby na bázi NFC (Near Field
Communication) i SIM.

Frankfurt, Praha, 25. listopadu 2008. Společnosti
Visa Europe, Landesbank Berlin AG
(LBB) a společnost Gemalto
oznámily zavedení bezkontaktních
plateb v Německu. Prostřednictvím karty Visa
payWave, vybavené bezkontaktním čipem, je možné
provádět platební transakce během necelé sekundy.
Pro provedení platby do výše dvaceti euro stačí jen
mávnout kartou u čtečky a celá transakce proběhne
bez nutnosti zadávat PIN. K tomu jsou zákazníci
vyzváni jen namátkově, aby byla zajištěna vyšší
bezpečnost. Karty Visa payWave jsou vydávány ve
spolupráci se společností Gemalto, která se
specializuje na oblast technologií a bezpečnostních
služeb.

* Mobilní převody peněz: Představení peněžních
převodů při komunikaci přístroj-přístroj a internetpřístroj.
* Upozornění o transakci zasílané na mobilní telefon:
Zasílání upozornění o uskutečněných transakcích
kartou na mobilní přístroj.
* Mobilní nabídky: Cílené nabídky a slevové kupóny
distribuované přímo na mobilní telefon. Slevy lze
uplatnit při předložení telefonu u konkrétního
obchodníka.
* Inteligentní plakáty: Co-brandové mobilní plakáty
upozorňující například na kavárny v blízkosti a
nabízející různé slevy.

Technologie Visa payWave je ideální pro placení v
obchodech a zařízeních, jako jsou kavárny, večerky
nebo novinové stánky, kde jsou placené částky nízké
a důležitá je především rychlost. Karty Visa payWave
nabízejí pohodlnou, bezpečnou a rychlou alternativu
k platbě v hotovosti, protože výrazně redukují dobu
transakce a jejich použití je snadné. Tyto skutečnosti
přispívají k vyšší věrnosti zákazníků a vedou je k
opakovaným nákupům. „Bezkontaktní platby
představují pro spotřebitele revoluci v placení. Dávno
pryč je doba, kdy jsme se museli spoléhat na
bankovky a mince - ty teď byly nahrazeny rychlou,
velice pohodlnou a bezpečnou alternativou,“ prohlásil
Ottmar Bloching, generální manažer Visa Europe v
Německu.

* Visa Mobile na platformě Android: V prosinci Visa
spustila ve Spojených státech první komerční službu,
která spojuje mobilní nabídky, upozornění a lokační
služby. Služba je k dispozici na mobilních přístrojích
využívajících platformu Android, tedy včetně T-Mobile
G1.
Kongres GSMA je nejdůležitější konference a veletrh
pro odvětví mobilních komunikací a jeho
organizátorem je GSM Association (GSMA).
Každoročně se ho účastní přes 1200 vystavovatelů a
přes 50 000 návštěvníků, včetně klíčových klientů
společnosti Visa a mobilních výrobců z celého světa.
Sandra Alzettová, viceprezidentka pro inovaci
společnosti Visa Europe, se k účasti společnosti Visa
na kongresu vyjádřila těmito slovy: „Jsme velice
rádi, že můžeme na letošním kongresu GSMA
vystupovat v roli Partnera pro mobilní platby.
Nedávno jsme úspěšně dokončili pilotní
testovací projekt ve Velké Británii, Francii,
Německu, Španělsku a Švýcarsku. Na letošním
veletrhu chceme představit nové technologie,
které reprezentují naši vizi do budoucna.
Technologie se ponesou ve znamení spojených
plateb a snadných převodů a zosobňují naše
úsilí o zlepšování kvality života spotřebitelů na
rozvinutých i rozvíjejících se trzích.“

Landesbank Berlin AG bude vydávat platební karty
Visa payWave v rámci pilotního projektu. Dr. Tilo
Schürer, manažer Landesbank Berlin pro direct
marketing, k tomuto projektu říká: „Chceme našim
zákazníkům nabízet inovativní technologie, které
budou určovat trend. Platební karta Visa payWave,
kterou právě teď uvádíme na trh, umožní
zákazníkům výrazně ušetřit čas a placení kartou se
stane ještě pohodlnější než kdykoliv předtím.“
cardmag | rk |mmd

VISA PŘEDSTAVILA NA SVĚTOVÉM
KONGRESU GSMA 2009 MOBILNÍ
PLATBY, MOBILNÍ PŘEVODY A
DALŠÍ PLATEBNÍ SLUŽBY

Na letošním kongresu Mobile World 2009 promluvili
mimo jiné tito manažeři společnosti Visa:
Mary Carol Harrisová, ředitelka divize pro mobilní
platby Visa Europe
Seminář „Platba mobilem“
Úterý, 16. února, 16:00-16:15

16. února 2009, Londýn, Praha, Visa představila na
světovém kongresu GSMA 2009
nejnovější produkty v platebním
průmyslu. Představitelé společnosti
mluvili na kongresu také o tom, jak Visa přispívá ke
konvergenci finančních služeb a mobilní technologie.

Guido Mangiagalli, VP Visa payWave a divize pro
mobilní platby Visa Europe
„Fórum mobilních peněz“ (panelová diskuse)
Úterý 17. února, 09:13:00

Visa na příkladech z reálného života ukázala, jak

cardmag | rk |mmd
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KARTY V ČÍSLECH

partner rubriky

KONVERZE NA ČIPOVOU TECHNOLOGII EMV
Stav v zemích EU k 31. 9. 2008
Jak je patrno z následujícího přehledu, je konverze zatím plně dokončena pouze v Anglii a Lucembursku, prakticky
dokončena je ve Francii a Irsku. V ostatních zemích je na velmi diferencované úrovni, v celkovém průměru zemí
EU 27 je nejdále konverze bankomatů : 87,85%, u terminálů EFT POS je to 71,4%, u platebních, tzv. General
Purpose karet (zde dohromady debetní i kreditní) 64,03%.
Země

Eurozona Rakousko

POS

ATM

mil.

mil.

tis.

tis.

Debet.
karet

Kredit.
karet

POS

ATM

Stav
konverze
EMV%

Austria

AT

7,400

2,150

114,000

7,890

100,00

100,00

49,00

95,00

Belgium

BE

11,500

3,100

151,000

7,151

100,00

100,00

97,00

66,00

Kypr

Cyprus

CY

0,350

0,450

18,500

0,550

58,00

60,00

51,00

65,00

Německo

Germany

DE

92,000

22,000

600,000

52,000

85,00

30,00

5,00

75,00

Španělsko

Spain

ES

33,600

41,200 1.287,000

62,100

6,00

6,00

77,00

95,00

Finland

FI

5,490

3,210

135,000

1,650

78,00

98,00

30,00

100,00
100,00

Francie

France

FR

13,600

36,600

960,000

49,200

100,00

100,00

99,00

Řecko

Greece

GR

9,046

5,621

243,000

7,426

11,00

37,00

58,00

76,00

Irsko

Ireland

IE

2,700

3,000

60,000

3,000

99,00

100,00

100,00

100,00

Itálie

Italy

33,000 1.200,000

41,500

23,00

74,00

74,00

59,00

0,400

100,00

100,00

100,00

100,00

IT

29,000

Lucembursko Luxembourg

LU

0,550

Malta

0,420

9,000

Malta

MT

0,400

0,150

9,000

0,100

0,00

0,00

50,00

53,00

Netherlands

NL

21,000

6,000

231,000

8,300

32,10

80,00

27,20

100,00

Portugalsko

Portugal

PT

10,640

7,420

183,000

13,000

28,83

33,87

72,49

100,00

Slovinsko

Slovenia

SI

2,500

0,700

33,000

1,800

92,00

58,00

68,00

69,00

Holandsko

Bulharsko
Česko
Dánsko

Bulgaria

BG

6,060

0,950

40,140

3,990

1,90

4,52

42,68

93,21

Czech Rep.

CZ

7,179

1,282

56,132

3,403

79,82

57,74

93,44

99,59

Denmark

DK

4,000

0,850

90,000

3,058

100,00

55,00

100,00

100,00

Estonsko

Estonia

EE

1,270

0,450

19,000

0,800

91,00

60,00

69,00

93,00

Maďarsko

Hungary

HU

7,000

1,860

55,000

4,400

35,00

16,00

72,00

53,00

Litva

Lithuania

LT

3,595

0,372

36,680

1,379

85,00

54,00

45,00

39,00

Lotyšsko

Latvia

LV

1,442

0,841

20,432

0,625

88,85

95,91

88,55

52,21

Polsko

Poland

PL

17,000

7,994

7,00

6,00

Rumunsko

Romania

RO

10,635

1,304

73,480

8,685

7,00

2,00

46,00

93,00

Švédsko

Sweden

SE

7,570

3,500

238,000

3,300

97,00

48,00

23,85

100,00

Slovensko

Slovakia

SK

3,680

1,290

26,000

2,171

30,89

7,90

91,21

100,00

UK

UK

71,600

73,000 1.050,000

63,420

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Anglie

EEA

Kredit.
karet

Belgie

Finsko

EU 27

Debet.
karet

Švýcarsko

Switzerland

CH

4,900

3,950

110,000

5,935

100,00

60,00

70,00

Island

Island

IS

0,400

0,300

12,000

0,250

N/A

N/A

79,00

N/A

Norsko

Norway

NO

0,041

0,000

0,448

0,023

100,00

N/A

41,00

100,00

Liechtenstein

LI

5,600

3,150

107,500

2,260

39,00

29,00

54,00

100,00

Lichtenštejn

Stav v ČR k 31.12.2008
Je zřejmě ve všech položkách nad průměrem zemí EU:
Debetních karet

Kreditních karet

POS

Česká republika

mil.

mil.

tis.

tis.

Celkový počet

7,3

1,29

55, 864

3,527

79,01

61,87

94,89

99,69

Konvertováno v%

ATM

cardmag l mz l Statistika WG Cards EPC
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VÝVOJ ČIPOVÝCH PLATEB V ČESKÉ REPUBLICE
Následující tabulky a grafy ilustrují vývoj konverze platebních karet a platebních terminálů na čipovou technologii
a plateb těmito kartami u obchodníků po jednotlivých kvartálech od Q1 2006 do Q2 2008. Zahájení a tempo
přechodu na čipovou technologii je záležitostí obchodního a ekonomického rozhodnutí jednotlivých bank, nicméně
podle doporučení European Payments Council specifikovaných v materiálu SEPA Card Framework mají být
v zemích eurozóny od 1.1.2010 vydávány pouze SEPA kompatibilní čipové karty.
Dohoda členských bank Sdružení pro bankovní karty dále stanovila, že k identifikaci držitele čipové karty
(autentikaci) u tuzemských plateb v tuzemsku vydanými kartami se používá výhradně osobní identifikační kód
PIN.
Vývoj počtu vydaných čipových karet
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Vývoj čipových plateb

cardmag no 1/09

17

© 2009

Vývoj počtu akceptačních míst

cardmag l mz l s využitím dipl. práce Ing. M. Pondělíčka
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STATISTIKA SBK ZA ROK 2008
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kompletní statistiky naleznete na www.bankovnikarty.cz
cardmag | mz & rk
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KOMENTÁŘ
SEPA KARTA - ROZHODNE ROK 2009?
V dokumentu „Sixth single euro payments area (SEPA) progress report“ (viz článek v rubrice SEPA) vytyčilo
fórum centrálních bank eurozóny Eurosystem seznam deseti vývojových mílníků jejichž splnění považuje za rozhodující
podmínku úspěšné migrace a implementace společné platební eurozony. V pořadí devátým z těchto milníků je,
s termínem konec roku 2009, „Decision on additional European Card Scheme“, tedy „rozhodnutí a
deklarování záměru o vývoji „dalšího“ evropského SEPA - kompatibilního kartového systému“. Úkol je
směrován na „banky, poskytovatele platebních služeb a kartové systémy“. Ve vysvětlení se praví, že ke skutečnému
zahájení systému může dojít později, podmínkou není „pan-evropské pokrytí“ (opět je použita berlička „potenciální“) a
neúčast na této iniciativě nemá mít dopady na SEPA kompatibilitu. V podstatě tedy může být přijata jakákoli iniciativa,
která se prohlásí za takový systém, pokud ovšem dojde k dohodě všech účastníků, zejména tedy bank sdružených v EPC
a zpracovatelů transakcí, pokud jde o definování „Governance“ takového systému.
Eurosystem neříká nic o ekonomickém dokladování potřeby takového „additional“ systému na evropském trhu.
Představu o zpracování zadání, studie proveditelnosti, zpracování projektu a jeho řízení, a zejména o jeho financování a
návratnosti ponechává zřejmě na fantazii a tvořivosti evropských bank.
Podmínky pro zahájení takového „monster-projektu“ nejsou ovšem v roce 2009 právě příznivé.
Pomineme-li všeobecnou nedůvěru k velkým investicím v době finanční krize, a nezbytné investice v bankách vyplývající
z blížící se platnosti Směrnice o platebních službách, je tu zejména trvající nejistota pokud jde o „pravidla hry“. Zesilující
intervence vlád a centrálních bank do bankovnictví, nepředvídatelné chování evropských regulátorů, stálý hon na
potenciální kartely ze strany DG Competition EK, nejistota v otázce budoucnosti „interchange fee“, stoupající tlaky na
revizi SEPA Cards Framework jsou faktory, které nutí potenciální řešitele ne dvakrát, ale stále znovu důkladně zvažovat
zahájení takového dobrodružství.
Z kapitoly 5 Governance of SEPA uvedeného reportu vyplývá, že Eurosystem očekává od EPC, že bude zadavatelem a
řídicím orgánem všech rozvojových projektů v oblasti platebního styku a doporučuje patřičně rozšířit organizačně i
finančně jeho strukturu. Je otázka, budou-li banky ochotny takovým způsobem rozšířit financování a personální vybavení
tohoto orgánu na základě politické objednávky. Přece jen, na rozdíl od bruselských úředníků, si na svoji činnost musejí
nejdříve vydělat.
Je samozřejmě možné, že se realizace tohoto požadavku Eurosystému ujme některá z iniciativ, vzniklých před opuštěním
původního požadavku SCF na celoevropskou funkčnost SEPA karet, s cílem zajištění SEPA - kompliance velkých
domácích systémů. Eurosystem v kap. 2.4 uvádí systémy EAPS, Monnet (německé a francouzské banky) nebo iniciativu
PayFair. Vzhledem ke „třístrannému“ charakteru těchto systémů by ovšem nadále pokrývaly jen omezené oblasti
eurozóny a z hlediska celoevropské akceptovatelnosti by nebyly dosavadnímu „duopolu“ MasterCard a Visa skutečnou
konkurencí.
V každém případě bude velice zajímavé vývoj „SEPA for Cards“ v roce 2009 sledovat.
cardmag | mz
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AKTUALITY ZE SEPA

partner rubriky

SEPA SIXTH PROGRESS REPORT
Evropská centrální banka a Eurosystem (forum ECB a centrálních bank zemí eurozóny) vydala v listopadu 2008
šestou zprávu o stavu projektu Single Euro Payment Area - 6th Progress Report
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea200811en.pdf
Zpráva má tradiční strukturu:
EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION
1
SEPA CREDIT TRANSFER, SEPA DIRECT DEBIT AND THE END-DATE FOR MIGRATION
2
SEPA FOR CARDS AND THE EMERGENCE OF ADDITIONAL EUROPEAN CARD SCHEMES
3
SEPA FOR INFRASTRUCTURES
4
CASH
5
GOVERNANCE OF SEPA
6
SEPA MILESTONES
ANNEX 1
Zaměření kapitol vyplývá jasně z
shrnující v části 2.1 PROGRESS
dosaženou úroveň s vědomím, že
cílem nebylo vytvoření produktu
Framework (SCF).

názvů. Platebním kartám je věnována Kapitola 2
AND GUIDANCE dosavadní historii a hodnotí
je méně zřetelná proti stavu SCT a SDD protože
ale rámce jednotících podmínek - SEPA Cards

Jako dobře postupující hodnotí vývoj migrace na technologii EMV, podrobněji se
zabývá právě SCF. Zmiňuje podstatné body materiálu „Questions & Answers
…“ (CardMag č.3/2008), vyjadřuje se k povolenému dodatečnému zpoplatňování
některých plateb (surcharging), pozitivně hodnotí vyjasnění některých nejasností SCF.
Doporučuje Evropské radě pro platby (European Payment Council - EPC) dále upřesnit
některé části SCF, zejména požadavku na oddělení managementu systémů od
zpracování transakcí. Za urgentní považuje ze strany EPC vytvoření mechanizmu
monitorování implementace SCF bankami a kartovými systémy.
Část 2.2 CARDS STANDARDISATION hodnotí zejména dokument EPC SEPA Cards Standardisation Volume
Document z pohledu původního termínu konce r. 2008. Pozitivum vidí v dosažení koordinace jednotlivých
existujících standardizačních iniciativ (Berlin Group), konstatuje ale, že dokument neobsahuje předpokládané
funkční a technické specifikace a má daleko k plánu stát se souborem standardů připravených k implementaci.
Vzhledem k uspokojivému tempu postupu prací považuje za reálný a nejzazší termín dokončení konec r. 2009.
Zdůrazňuje význam ISO 20022 s tím, že podle Eurosystem nerozeznala dosud EPC potenciál ISO 20022 stát se
průmyslovým standardem zpráv kartového provozu a vyzývá EPC aby tento standard integrovala do kartového
standardizačního programu. Jako v předchozích zprávách naléhá ECB/Eurosystem na větší zapojení dalších
účastníků kartového provozu (stakeholders), jako jsou výrobci terminálů, zpracovatelé transakcí, ale i obchodníci
a držitelé karet do standardizačních aktivit.
Za důležitou pokládá zpráva problematiku certifikace splnění požadavků SCF, zdůrazňuje potřebu společné a
důvěryhodné certifikační soustavy a příslušné autority/autorit a opět požaduje na EPC jejich akreditaci.
Doporučuje rovněž, aby se Evropský platební průmysl aktivně zapojil do globálních standardizačních projektů,
konkrétně účastí v radách EMV Co a PCI SSC a spoluprací s pracovními orgány ISO.
Třetí podkapitola, 2.3 SEPA COMPLIANCE OF THREE-PARTY CARD SCHEMES se opět zabývá kruciálním
problémem interoperability tří a čtyř- účastnických systémů, respektive interoperability tří- účastnických
(domácích) systémů v rámci SEPA. Celá úvaha je zde v podstatě věnována zdůvodnění další existence domácích
systémů v rámci SEPA cestou výjimek z požadavků SCF a případných úprav.
Evergreenem je poslední podkapitola - 2.4 THE EMERGENCE OF ADDITIONAL EUROPEAN CARD
SCHEMES. Eurosystem zde snáší další argumenty pro Evropou řízený vývoj kartového systému jako konkurenta
hrozícímu duopolu MC/Visa, systému splňujícímu požadavky držitelů, bank, obchodníků, regulátorů konkurenčního
prostředí a ECB/Eurosystému. Eurosystem údajně konzultuje tuto otázku s hlavními evropskými bankami a
ostatními „stakeholders“ od počátku r. 2008 a registruje stoupající zájem a podporu. (Jde konkrétně o iniciativy
Euro Aliance of Payment Systems - EAPS, Monnet, a PayFair).
Poněkud nejasné je vyjádření Eurosystem k problému interchange fee, s doporučením zajistit systém/y s vysokou
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efektivností, volným výběrem zpracovatele, nízkými systémovými poplatky a efektivní řídicí strukturou.
V závěru kapitoly formuluje Eurosystem požadavek na aktivnější a na budoucnost orientovanou řídicí roli EPC
v oblasti kartového trhu. Upozorňuje na iniciativy asociací, pokračující národní fragmentace trhu, riziko
omezované konkurence, signály od regulátorů, pomalý vývoj standardizace a obchodnické opoziční aktivity, to vše
signalizuje hrozbu ohrožení pozice Evropy na světovém kartovém trhu. Proto doporučuje jednak revizi SCF
s ohledem na tento i technologický vývoj oboru a větší důraz nejen na samotný SCF ale na komplexní přístup
k tzv. „SEPA for Cards.
Kap. 3 SEPA FOR INFRASTRUCTURES pojednává převážně o pokrocích v oblasti tzv. Pan European Automated
Clearing Houses – PEACH určených pro zpracování transakcí SCT a SDD.
V současné zprávě však Eurosystem apeluje na EPC aby se začal zabývat vývojem odpovídajícího systému pro
zpracování kartových transakcí, resp. jeho zahrnutí do existujícího PEACH/CSM Framework. To znamená
zpracování procedur pro autorizace, clearing a settlement. Opět se zde zdůrazňuje význam a potřeba oddělení
zpracování transakcí od vlastních systémů a potřeba zpracování kriterií SEPA kompliance pro karetní
infrastruktury.
Své centralizační a „všeregulační“ tendence odkrývá ECB a Eurosystem v závěrečných dvou kapitolách.
Kap. 5 GOVERNANCE OF SEPA sice přiznává EPC určitý pokrok v akceptaci zájmů jednotlivých účastnických
skupin (Customer Stakeholders Forum) a v zajišťování transparence řízení, v zápětí ale předkládá celou řadu
dalších požadavků a námětů na zintenzivnění a rozšíření koordinačních činností a interakcí zejména s uživateli
produktů SEPA. Požaduje, aby se EPC vedle centra koordinace a řízení implementace produktů SEPA stala
rozhodovacím a řídicím centrem rozvoje celého oboru platebních služeb, zadavatelem inovativních projektů (např.
on-line a mobilních plateb), řešení pro nově institucionalizované platební instituce a další. K tomu pokládá za
potřebné odpovídajícím způsobem upravit Stanovy (Charter) a rozšířit funkčnost, pravomoci a potřebné zdroje
Sekretariátu, včetně vytvoření „Payment Forum“. Požadavky zdůvodňuje m.j. „odůvodněnou kritikou za strany
účastníků, regulátorů a Eurosystému“
Požadavky na projekt SEPA jsou pak formalizovány v kap. 6 SEPA MILESTONES a ANNEX 1 NECESSARY
TASKS FOR THE FULFILMENT OF THE SEPA MILESTONES. Pro platební karty jde zejména o požadavek na
rozhodnutí o novém (additional) evropském kartovém systému a definování konkrétních technických specifikací
kartových standardů do konce roku 2009, a plnou funkčnost „SEPA for cards“ od 1.1.2011 (vydávány pouze
„SEPA compliant“ karty, v provozu jen „SEPA compliant“ ATMs a POSs).
cardmag | mz

ODEZVA VISA EUROPE NA SEPA 6th PROGRESS REPORT
VISA Europe vydala s datem 19.12.2008 bulletin „VISA Europe´s response to the latest SEPA
Progress Report“. V bulletinu podepsaném zástupci bruselské kanceláře se VISA Europe plně
přihlašuje k cílům a zásadám projektu SEPA a vyjadřuje mu silnou podporu. Zdůrazňuje že
investicí do V Pay byl vytvořen první a zatím jediný produkt, plně odpovídající podmínkám SEPA.
Visa věří, že SEPA může přinést do evropského platebního styku zcela novou dimenzi konkurence, inovace a
dynamismu. Díky různým platebním řečením a vzájemně si konkurujícím systémům může přinést nejlepší služby
za nejlepší ceny nejširšímu okruhu účastníků.
K realizaci tohoto potenciálu však považuje za nutné dodržení tržních podmínek, zejména:
-

komerční jistoty pro všechny poskytovatele služeb,
možnost svobodné volby pro všechny účastníky
rovná pravidla hry pro všechny platební systémy
možnost vzájemného vyrovnání potřeb a motivací všech účastníků

Bulletin pak podrobně předkládá stanoviska VISA Europe k jednotlivým částem Reportu.
cardmag | mz l visa europe

BANKOMATY, SEPA A SMĚRNICE O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH
V rámci aktivit SEPA je smyslem vydané Směrnice o platebních službách (Payment Services Directive - PSD)
vytvořit legislativní rámec k dosažení integrovaných platebních infrastruktur a produktů pro
všechny pro všechny euro platby (kreditní převody, přímá inkasa a debetní kartové transakce).
Právní účinek Směrnice o platebních službách spolu s pravidly pro shodu se zásadami SEPA má
vytvořit jednotný trh pro euro platby, zvýšit účinnost přeshraničních transakcí a vyloučit
fragmentované národní infrastruktury.
V odvětví bankomatů platí, že inovace bankomatů je nezbytná pro udržení kroku s požadavky zákazníků,
zajištěním bezpečnosti a marketinku. V minulých letech došlo k četným regulacím (odkazujeme na článek v tomto
čísle o kartách v Německu) i technologickému pokroku v kanálu bankomatů, takže banky musí při změnách
zvažovat i implementaci směrnice PSD.
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Bankomatové prostředí
Z cíle o zvýšení efektivnosti bankomatů vyplývá i snaha bank hledat moderní řešení v integraci kanálů přístupu
klientů do banky, nabízet větší výběr a kontrolu, hledat úspory a konkurenční výhody. To vede o snahu
podporovat otevřené standardy, jako je např. specifikace Interactive Financial eXchange specification (IFX),
otevřený standard pro výměnu finančních dat mezi finančními institucemi. Vzhledem k nutnosti zavádět nezbytné
regulace, které zaplavily trh, bankám nezbylo mnoho sil na přijetí nových iniciativ, jako je rámec IFX. V oblasti
bankomatů však došlo k přijetí otevřeného standardu XFS (eXtensions for Financial Services), což bylo podpořeno
migrací operačního systému bankomatů z OS/2 firmy IBM na Windows od firmy Microsoft. Tento přechod byl
bankami v západní Evropě již realizován, střední a východní Evropa se připojuje, zatímco na USA tato inovace
čeká. Výhody otevřeného systému jsou patrny:
-

přesun z uzavřených firemních systémů na standardní

- odstranění pevné vazby mezi hardwarem a softwarem umožňuje přijmout strategii více dodavatelů pro síť
bankomatů (nižší počáteční náklady dané konkurencí)
- otevřenost systému vede k rychlejšímu a snadnějšímu přizpůsobení se požadavkům zákazníků na služby s
přidanou hodnotou
Za účelem přizpůsobení se požadavkům rámce SEPA, a mít z něj přímý užitek, bude nezbytným požadavkem pro
finanční instituce přechod na platformu Windows, která nabízí další možnosti pro rozšíření funkčnosti bankomatů.
Z minulých migrací se můžeme poučit. Vzhledem k probíhající úvěrové krizi banky zažívají tlak při investování do
platebních infrastruktur, s tím, že realizace některých projektů se posouvá nebo vůbec nemají přidělen rozpočet.
Tak tomu bylo i u migrace karet na EMV technologii. U směrnice PSD tomu tak být nemůže, neboť její zavedení je
legislativně povinné. Finanční instituce by si měly uvědomit paralelu mezi zavedením EMV a hrozící migrací do
rámce SEPA. Během konverze EMV byl bankomatový kanál evidentně opominut, a tak by banky měly při hledání
řešení vyhovět jak rámci SEPA, tak vyhodnotit i dopady na bankomaty.
Směrnice PSD: Regulační požadavky na bankomaty
Četné prvky směrnice PSD přímo ovlivní kanál bankomatů a funkčnosti, které nabízí. Některé oblasti budou teprve
určeny podle probíhajících národních interpretací směrnice, v jiných oblastech však banky pro snadný přechod na
SEPA již musí přizpůsobovat své platební instrumenty, aby tím vyhověly směrnici PSD. Existují t ř i základní
hlediska, která ovlivní kanál bankomatů.
1. Licenční dohody
PSD [10]: Je nezbytné zavést jednu licenci pro všechny poskytovatele platebních služeb, které
nejsou svázány s přijímáním vkladů nebo vydáváním elektronických peněz. Proto je vhodné, zavést
novou kategorii poskytovatelů platebních služeb, tzv. „platební instituce“, podléhající autorizaci s
přísnými a vyčerpávajícími podmínkami, tj. právních osob mimo existující kategorie k poskytování
platebních služeb ve Společenství. Stejné podmínky se budou vztahovat na takovéto služby v celém
Společenství.
Směrnice zavádí povinnost čipů a přeshraniční zpracování.
Směrnice o platebních službách nařizuje všem bankám v euro zóně povinnost, aby banky podporovaly čipové
(EMV) karty u bankomatů. Pro přeshraniční zpracování v rámci EU bude pro platební instituci platit povinost, aby
měla licenci, prokazující splnění požadavků PSD. Po získání takové licence může instituce poskytovat přeshraniční
platební služby po celé EU a volně zakládat pobočky v jiných členských státech. Je na provozovatelích bankomatů,
aby u tohoto pravidla ještě rozklíčovali jeho dopad. Je možné, že toto pravidlo povede k ještě většímu slučování a
pohlcování s vytvořením harmonizovaného evropského prostředí, s dopadem na menší operátory bankomatů,
kteří mohu být vytlačeni z trhu většími a silnějšími hráči. Nedostatek jasných pravidel však činí z časové hranice
listopad 2009 příliš optimistické hledisko. Kladným přínosem této části směrnice pro provozovatele bankomatů je,
že donutí malé organizace, které poskytují cashback, platit vysoké licenční poplatky, a potencionálně přesune
další transakce do bankomatového kanálu a zvýší tak požadavky na umístění bankomatů do prodejních prostor.
Shoda kartových brandů se Směrnicí
Bankomaty musí být modernizovány, aby mohly podporovat nezbytnou racionalizaci kartových brandů v EU.
Národní brandy, jako Cartes Bancaires ve Francii, čelí silné výzvě hlavních mezinárodních asociací VISA a
MasterCard, vzhledem k nutnosti přijetí evropských standardů; národní brandy jsou v nebezpečí ohrožení své
existence. Časovou hranicí shody se SEPA je konec roku 2010; je možné, že i pak budou existovat některé
národní brandy, ale jen v kobrandovaném spojení s některým partnerem, jehož brand již SEPA vyhovuje.
Odborníci v oboru předpovídají duopol VISA a MasterCardu, a tak povinný požadavek, aby bankomaty
podporovaly všechny v Evropě vydané karty se jeví jako požadavek oprávněný. Nicméně zdaleka není zřejmé, j
a k, nebo spíš z d a, finanční instituce a zpracovatelé v EU budou reagovat na hrozící duopol, který VISA a
MasterCard představují.
Vynořila se četná sdružení, které by čelila této potencionální hrozbě. Probíhají diskuze o vytvoření třetího
kartového brandu. Jedním z takových sdružení je Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS), které jedná v
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souladu s pravidly Evropské centrální banky a Evropské komise pro evropský kartový platební brand v souladu s
rámcem SEPA. Zakladateli EAPS jsou:
- CO.GE.BAN za brandy Pago Bancomat a Bancomat (Itálie)
- EPCS European Payment Card Solution GmbH za brandy pro elektronickou hotovost a Deutsches
Geldautomatensystem, německý brand pro bankomaty (Německo)
- EUFISERV s.c.r.l., celoevropský brand pro bankomaty (Brusel)
- EURO 6000 S.A., brand pro kartové platby (Španělsko)
- VocaLink (LINK Interchange Network), brand LINK pro bankomaty ve Velké Británii
- Sociedade Interbancaria de Servicos S.A. (SIBS), brand banky Multibanco (Portugalsko)
Cílem sdružení je předložení většího výběru možností pro evropské vydavatele a zpracovatele karet. EAPS je jen
jedním příkladem brandu, který se ustanovuje v důsledku SEPA. Pro banky má ustanovení vlastního
konkurenčního brandu zřetelnou výhodu vůči MasterCardu a VISA. Na druhé straně však na nich vyžaduje vlastnit
pružné systémy, které mohu reagovat na proměňující se kartové prostředí.
2. Požadavky na transparentnost
PSD: [26] Směrnice by měla zajistit právo spotřebitele na obdržení relevantních bezplatných
informací před tím, než je zavázán smlouvou o platební službě. Spotřebitel by měl být také schopen
si bezplatně vyžádat předběžné informace i rámcovou smlouvu, na papíře, kdykoli během smluvního
vztahu, aby mu bylo umožněno porovnat si platební služby provozovatelů služeb a jejich podmínky,
a v případě sporu si ověřit svá smluvní práva a závazky. Taková ustanovení by měla být v souladu se
Směrnicí 2002/65/EC. Konkrétní ustanovení ohledně bezplatných informací v této Směrnici by
neměla mít vliv na uvalení poplatků za poskytnutí informací spotřebitelům podle jiných
odpovídajících směrnic.
Klíčová je předběžná informace
Směrnice PSD považuje každou transakci za smlouvu. To znamená, že banky musí zveřejnit podrobné
informace p ř e d tím, než se uživatel rozhodne provést transakci. Největší důsledek to bude mít na převod
peněz mezi osobami (P2P) nebo když uživatel potřebuje získat hotovost v cizině v jiné měně než ve které je
veden jeho účet v domácí bance. Pro tyto případ Směrnice stanoví, že všechny poplatky za transakci, včetně
zahraniční směnných kursů, musí být zobrazeny před provedením platby. S ohledem na to, že ne všechny státy
EU jsou v euro zóně, znamená to, že banky se musí dotázat klientů, aby aktivně akceptovali zobrazený směnný
kurs nabídnutý bankomatem. Nejpravděpodobněji to bude provedeno prostřednictví Dynamické měnové konverze
(Dynamic Currency Conversion - DCC), kde instituce mohou zobrazit možnosti zahraničních směn a klient si
vybere měnu, ve které chce mít zatížen svůj účet.
Komunikace u bankomatu
S podporou předpokladu Směrnice PSD, aby transakce byla pro uživatele více transparentní koresponduje další
základní požadavek na nabídku vícejazyčné funkčnosti. I když je to požadavek Směrnice, dosud v rámci EU
neexistuje norma pro nastavení bankomatů. Snadným a zřejmým řešením by bylo zakódování komunikačního
jazyka klienta do čipu platební karty. To by umožnilo bankomatu nastavit jazyk obrazovky bankomatu bez
nutnosti komunikovat s vydávající bankou a snížit tak dobu trvání transakce. Nicméně dosud není odsouhlasena
metoda, jak tuto informaci ukládat, což představuje pro provozovatele bankomatu vyhodnotit a posoudit funkční
implikace na interfejs bankomatu.
3. Práva a závazky bank
PSD: [32] Za účelem stimulace uživatele platební služby k tomu, aby bez zbytečného prodlení
uvědomil svého poskytovatele o jakékoli ztrátě nebo krádeži platebního instrumentu a tak snížil
riziko neautorizovaných transakcích, uživatel by měl být odpovědný pouze do stanovené částky,
pokud uživatel sám nejednal podvodně nebo hrubě nedbale.
Navíc, jakmile uživatel uvědomil poskytovatele platební služby o tom, že jeho platební instrument
mohl být kompromitován, uživatel by neměl být nadále povinen hradit žádné další škody vyplývající
z neoprávněného použití takového instrumentu. Tato Směrnice by neměla mít dopad na
odpovědnost poskytovatele platební služby za technickou bezpečnost jejich vlastních produktů.
Oblast, která po dlouhou dobu postrádala specifická pravidla, je oblast řešení sporů. Se zavedením Směrnice
budou banky čelit přísnějšímu přístupu při projednávání sporných transakcích u bankomatů. Když uživatel
reklamuje nevydání hotovosti bankomatem, Směrnice jasně klade břímě důkazu na banku a požaduje refundovat
spornou částku předpokládaného výsledku řešení sporu. Z tohoto hlediska nejsou původní metody řešení sporů již
dostačující. Namísto využívání archaických papírových žurnálů, které vyžadují manuální kontrolu k ověření
skutečného průběhu transakce u bankomatu, banky musí zajistit implementaci elektronických žurnálů jako
neodmítnutelného auditního záznamu.
E-žurnály vyloučí nutnost nákladných a zdlouhavých procesů manuální kontroly a poskytnou finančním institucím
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možnost dotazu na přesná data žurnálu a jejich stažení vzdáleným přístupem z XFS vrstvy bankomatu
prostřednictvím operačního centra bankomatů. K identifikaci a řešení sporných transakcích bankám dále
napomohou pokročilé bankovní aplikace s nezbytným technickým vybavením kamerami pro doložení každé
transakce v elektronickém záznamu fotografickým důkazem.
Migrace na elektronické záznamy u bankomatů také umožní finančním institucím vyhovět dalšímu požadavku
Směrnice o platebním styku, která stanoví zachovat záznamy po dobu minimálně pěti let.
(1) Payment Services Directive of European Parliament and Council as of 13 November 2007:
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:EN:HTML
(2) Implementation of the Payment Services Directive: a consultation document, HM Treasury,
December 2007: www.hm-treasury.gov.uk/media/3/7/consult_paymentservice181207.pdf
(3) Level Four: The impact of the Payment Services Directive on European ATM Deployers
cardmag | ft l research
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ROZHOVOR

Tentokrát jsem se rozhodl, že rozhovor s vybranou osobností českého kartového odvětví udělám jinak,
vydal jsem se až do Ostravy a navštívil jsem paní ing. Blanku Havláskovou, CEO společnosti ABnote Czech.
Cesta Pendolinem uběhla tak rychle, že jsem si nestačil srovnat v hlavě všechny otázky do uceleného
konceptu a nezbývalo tudíž než se opět spolehnout na improvizaci a sílu dojmu z prvního okamžiku :-)
Na zajímavě architektonicky řešeném nádraží v Ostravě - Svinově mne očekávala paní ředitelka osobně …
následoval rychlý a krátký přesun přímo do moderní „fabriky“ na výrobu plastových karet.
Roman Kotlán, cardmag: Mohu Vás požádat, abyste se našim čtenářům představila a poodkryla i některé
z Vašich osobnostních rysů a zájmů?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: S radostí! Mým hlavním rysem je, že
jsem se před mnoha lety zamilovala do plastových karet a toto postižení
stále trvá..V roce 1995 jsem iniciovala založení společnosti Presscard a od
té doby žila velmi intenzivně ve světě karet. Jako správní „baťovci“ jsme
začínali s prvním laminátorem a výsekovým strojem ve sklepních
prostorách, ostatní pak přišlo ve skocích - nová technologie, nový
pronájem atd. Asi nejvýznamnějším mezníkem éry Presscardu byla pak
stavba nové výrobní haly o výměře 4.000 m2 do níž jsme se stěhovali
v roce 2001.
cardmag: Děkuji za představení, a pokud můžeme pokračovat v podobném
duchu, zkuste prosím přiblížit své záliby našim čtenářům v následujících
rovinách; Vaše oblíbená barva, oblíbený film či role, herec, hudební směr,
které kuchyni dáváte přednost, který nápoj Vás téměř vždy uspokojí,
pokud dáváte přednost značkovým výrobkům, kterou značku
upřednostňujete, do které země se ráda vracíte, máte oblíbenou nějakou
restauraci či místo kde se cítíte dobře? Jak relaxujete, sportujete, či se
věnujete nějaké umělecky orientované činnosti? Pokud se držíte nějakého
životního kréda, jakého?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Má oblíbená barva karet je zlatá - asi nejvíce se totiž líbí našim
zákazníkům. V Hříšných lidech města pražského se mi pak líbil pan Marvan, když hledal zmizelé otce a
syna Kartovy, hudební směr cardrock … Kuchyni dávám přednost té své, ráda a dobře vařím (mimořádně
bez karet) a je to pro mne velmi vítaný relax, uvařit něco dobrého a sníst to u hezky prostřeného stolu
spolu s rodinou, pak si dát partičku karet. Pravda, někdy je to v trošku pozdějších hodinách než je zdrávo,
ale děti mám už velké, takže to snesou. Pijeme rádi a často čistou vodu, v naší znečištěné Ostravě máme
kupodivu jednu z nejkvalitnějších „kohoutkových vod“ v republice. Ze značek upřednostňuji především
značku ABnote, líbí se mi i Presscard. Ze zemí se ráda vracím do USA - jsem tam asi 4x do roka a
učarovala mi tamní nádherná příroda a karetní fabriky. V umění mne baví karty, semtam nějakou
ztvárním v oleji anebo vypálím z hlíny v keramické peci. Na životní krédo se mne neptejte, můj právník (a
kdo o Vás ví více než váš právník?) mi přezdívá Mirek Dušín v sukních, ale zase mám stále nějakou kartu
v rukávu ...
cardmag: Pojďme o krok dále a pokud mohu požádat, představme si Vaši společnost ABnote Czech a tým
Vašich spolupracovníků.
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Velmi podařenou
karetní partií v naší mnohaleté hře byla akvizice,
kterou Presscard absolvoval v roce 2007 - vstoupila
k nám
velká
nadnárodní
společnost
AmericanBanknote jež pod značkou ABnote produkuje
ročně asi 2 miliardy karet. Nastaly velké změny, díky
masivní investici do nové technologie, zabezpečení
budovy a certifikačních procesů VISA/MasterCard/
Diners Club k nám také přišlo mnoho zahraničních
kolegů. Někteří jsou u nás nastálo, jiní přijdou na
několik měsíců. Náš mezinárodní kolektiv sjednocuje
ve verbální komunikaci angličtina, nonverbálně pak to,
že jsou to všechno přátelsky naladění lidé, kteří
rozumí své práci. Máme u nás Američany, Rakušany,
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Němce, Francouze, Novozélanďany, Slováky, Singapurce. Velká legrace je sledovat jejich výuku češtině,
píší i domácí úkoly! ... a všichni do jednoho tvrdí, že těžší jazyk se ještě neučili, jen zapamatovat si, že je
jedno pivo, dvě piva, ale pět piv …
cardmag: Společnost ABnote Czech je v mnohém na českém trhu jedinečná, přiblížíte našim čtenářům
něco konkrétního co připravujete pro zdejší poměrně konkurenční trh?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Rádi bychom rozšířili spolupráci s bankovními domy v České republice
a v Evropě, chceme zvýšit podíl námi vyráběných platebních karet. Připravujeme velmi dobré ceny,
vysokou kvalitu a rychlé dodací termíny.
cardmag: Celá řada firem a zejména manažerů se v současné době řídí jediným fenoménem a tím je zisk.
Domnívám se, že toto hledisko zanedlouho nemůže být tím prvořadým a mnohdy jediným kriteriem
úspěchu firmy a de facto úspěchu manažera a člověka. Co Vy jako člověk a zároveň generální manažer
společnosti vyznáváte?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Ráda bych dále rozvíjela v čestném a sportovním duchu naši
společnost, která zaměstnává spoustu lidí, jejichž počet ještě poroste. Ráda bych proplula současnými
bouřlivými vodami tak, aby byli všichni spokojeni, naši zákazníci, zaměstnanci i ti, kterým právem náleží
zisky z investic, které do nás s důvěrou vložili.
cardmag: Nacházíme se v určitém slova smyslu ve složité době. Cítíte nějaké konkrétní dopady z globální
finanční krize?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Paradoxně nám tato obtížná doba může být příznivě nakloněna –
banky karty vydávat musí a budou, a budou i stále více počítat. A nemohu si pomoci, náš vzorec (příznivá
cena + dobrá kvalita + rychlý termín dodání = spokojený klient) mi stále vychází nejlépe.
cardmag: Nemůžu nereagovat na prostředí, ve kterém se nacházíme. Vaše kancelář vypovídá, že autorem
interiérového řešení musí být člověk se silnou kreativitou, ale zároveň člověk, který se dokáže rozhodovat
přísně racionálně. Jak je to ve skutečnosti?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Jsem kreativní a racionální srdcař a mám kolem sebe ještě spoustu
takových.
cardmag: Jak byste několika slovy vystihla hodnotu resp. přínos společnosti ABnote Czech pro partnery?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Mají v nás vždy solidního partnera, kterého oni sami zajímají.
cardmag: Díky mnohaleté zkušenosti v podnikání, řízení a vytváření smysluplné hodnoty doma i
v zahraničí máte bezpochyby i schopnosti věcně vystihnout rozdíly mezi českým trhem a některými
zahraničními trhy. Přiblížíte je i našim čtenářům?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Na našem trhu je stále málo karet :-)
cardmag: Čím je podle Vašeho mínění český trh zajímavý a čeho byste českému trhu dopřála více?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Český trh je zajímavý tím, že lze na něj dodat ještě velmi mnoho karet
a těch mu chceme skutečně bohatě dopřát.
cardmag: Zaujala Vás v poslední době nějaká zajímavá inovace z oblasti kartového odvětví na českém či
evropském trhu?
Blanka Havlásková, ABnote Czech: Na veletrhu Cartes v Paříži, kde jsme měli jako skupina velmi krásnou
expozici, jsme uváděli řadu novinek. Odpůrcům PVC jako materiálu pro výrobu karet jsme vyšli vstříc
surovinou snáze recyklovatelnou - kolegové z USA vyrábějí karty z kukuřice. Zaznamenali jsme okamžitý
zájem o tento druh karet a věříme, že mají zelenou budoucnost.

RK: Děkuji Vám za velmi milé přijetí a otevřenost, která provázela naše setkání. A ať Vám vydrží
Vaše zaujetí pro karty a naprosto nezbytný nadhled a mnohdy nadsázka :-)
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PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

PLATEBNÍ KARTY VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO
Spolková republika Německo svou rozlohou 357 021 km2 (ČR má jen 22% rozlohy SRN) a počtem
obyvatelstva 82 370 000 (v ČR jen 12,50% obyv. SRN) patří k velkým státům Evropy (3. největší),
se silnou ekonomikou, s hustotou obyv. 230 obyv/km2 (srv. s UK - 250, ČR - 130, Francie 111); přirozený přírůstek na 1000 obyvatel je však záporný: činí - 0,044%, tj. - 36 240 obyvatel. Nejníže
položeným místem je Neuendorf bei Wilster (-3,54 m), nejvyšší horou je Zugspitze (2 963 m) u GarmischPartenkirchen.
Pracovní síla čítá 43,54 milionů (53% obyv., 2007), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 66,2% (v ČR 71,2%) z
celkového počtu obyvatel. V zemědělství pracuje jen 2,8% (v ČR 4,1%), v průmyslu 33,4% (v ČR 37,6%) a ve
službách 63,8% (v ČR 58,3%) obyvatelstva (SRN 1999, ČR 2003). Počet imigrantů ročně dosahuje 18 000.
Z historie po 2. světové válce připomeňme vytvoření dvou německých států v r. 1949, jejich sjednocení v r. 1990;
státní svátek Den sjednocení se slaví 3. října (od 1990). V roce 1999 zavedlo Německo a dalších 10 států
společnou měnu euro. Německá bohatá a technologicky rozvinutá ekonomika - pátá na světě podle kupní parity
HDP - rostla v r. 2007 tempem 2,6%. Po chronické stagnaci v letech 2001-05 se vysoká nezaměstnanost snížila
ke konci r. 2007 na 8%. Důvody nezaměstnanosti v uplynulém desetiletí byly makroekonomická stagnace,
klesající investice do továren a zařízení, restrukturalizace společností, nerostoucí domácí spotřeba, strukturální
strnulost, nedostatek konkurence v sektoru služeb a vysoká úroková míra. Enormní investice ve východní části v
(dosud neúspěšné) snaze vyrovnat ekonomiku na úroveň západní části dosahují 80 mld. USD ročně. Mezi
prosazené reformy patří zvýšení odchodu do důchodu z 65 na 67 let a opatření na větší zapojení žen na trhu
práce. Vzhledem k vyššímu výběru daní v období rostoucího cyklu ekonomiky a zvýšení DPH o 3% se podařilo
udržet deficit významně pod 3% limitem EU.
Nezaměstnanost činila 8% a inflace 2,3% (2007). Dluh veřejných financí dosáhl hranice 65% HDP (2007 odhad).
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních linek dosáhl:
54 miliónů (2007), počet mobilních čísel: 97 mil. (2007). Německo má technologicky nejpokročilejší
telekomunikační systém na světě, po sjednocení došlo k modernizaci zastaralého systému ve východní části
pocházejícího z doby po 2. sv. válce. Spojení zajišťují automatické telefonní ústředny propojené optickými kabely,
koaxiálními kabely, mikrovlnným radiovým spojením a domácím satelitovým systémem.
Počet internetových serverů narostl na 22 mil. a počet internetových uživatelů dosáhl 42,5 miliónů (2007). Další
komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí občanského života:
síť železnic dosáhla 48 215 km (v ČR 9 572 km), silnic je 644 480 km včetně 12 400 km dálnic (v ČR 127 747 km,
včetně 564 km dálnic, 2004) a délka vodních cest je 7.467 km (v ČR 664 km).
V tabulce je srovnání ekonomik Německa, Česka a Velké Británie.
Srovnání ekonomik, 2007

Německo

Česko

2 807 mld. USD
50 745 mld. CZK
1 906 mld. EUR

249,1 mld. USD
4 503 mld. CZK
170 mld. EUR

2 147 mld. USD
38 813 mld. CZK
1 458 mld. EUR

82,37 mil.

10,228 mil.

60,772 mil.

34 100 USD
616 460 CZK
23 158 EUR

24 400 USD
441 103 CZK
16 570 EUR

35 300 USD
638 153 CZK
24 000 EUR

43,54 mil.

5,35 mil.

30,71 mil.

Míra inflace

2,3%

2,6%

2,4%

Nezaměstnanost

10,8%

6,6%

5,4%

HDP (při paritě kupní síly, 2007)
Počet obyvatel
HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2005)
Počet pracujících

Spojené Království

Bankovní sektor pro obyvatelstvo
Spolková republika Německo má federativní uspořádání (16 spolkových zemí) a z toho také vyplývá velká
fragmentace bankovního sektoru. Na konci roku 2007 existovalo 2 277 finančních institucí (pokles z 2 376 v r.
2002) s 40 792 pobočkami (pokles z 33 484). Bankovní domy lze uspořádat do tří skupin, což zachycuje
přehledná tabulka.
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Druhy bank

Počet
institucí

Počet poboček

373

6 900

Komerční banky (Privatbanken)
5 největších:
Dredner Bank
Deutsche Postbank
Commerzbank
Deutsche Bank
HypoVereinsbank (HVB)

Počet obyv.
na 1 pobočku
v SRN
12 000

1 074
850
820
795
630

Spořitelny
(zaměřené na malé oblasti)
Družstevní banky
- Volksbanken
(městská působnost)
- Raiffeisenbanken
(venkov)
- banky Sparda

458

14 109

5840

1 236

12 488

6600

V posledních 5 letech došlo ke slučování bank, což by mohlo vést k nižší fragmentaci trhu, kterou ovšem posiluje
státní vlastnictví, zejména spořitelen (představují 50% bankovního trhu a 44 mil. debetních karet, z 92 mil.).
Vzhledem k těsnému sousedství s ČR uveďme rozsah a průběh slučování bank.
Pohlcování bank
Kupující

Cílová banka

Datum

RBS

Santander Direct

05/2003

UniCredit

HVB

06/2005

Deutsche Bank

Norisbank
Berliner Bank

08/2006

DSGV

Landesbank Berlin (81%)

06/2007

Landesbank Berlin

BHW Bank

01/2008

Santander

GE Money

03/2008

Santander

RSB Comfort

04/2008

Crédit Mutuel

Citibank

07/2008

Commerzbank

Dresdner Bank

09/2008

Deutsche Bank

Postbank (29,75%)

09/2008

Vydávání karet v Německu
V Německu je používáno téměř 127 miliónů platebních karet, což je řadí na druhé místo v Západní Evropě. Mezi
lety 2004 - 2006 počet karet se zvýšil podle parametru CAGR o 1,5%, největší podíl činil roční nárůst o 9%
kreditních karet. Počet debetních karet zůstal od r. 2004 stabilní. Penetrací karet Německo nedosahuje
průměrnými 1,8 karet na osobu na evropský průměr 2 karty/osobu (v ČR - 0,84 karty). V roce 2007 došlo ke
změně brandingu karet - národní elektronické karty přešly pod známku girocard, která je používána na debetních
kartách, POS terminálech a v bankomatech. Německý debetní trh je nejpropracovanější v Evropě, a 75% obyvatel
drží debetní kartu.
Pět největších vydavatelů karet vydalo jen 16% všech platebních karet, což dále dokládá fragmentaci trhu.
Největšími vydavateli jsou spořitelny, podílejí se na vydaných debetních kartách 49% a na charge/kreditních
kartách 22%.
Počty karet významných vydavatelů karet
Vydavatel

Debetní karty

Charge karty

Kreditní karty

Celkem

Deutsche Postbank

6 000 000

854 000

134 000

6 988 000

Deutsche Bank

3 590 000

847 000

Commerzbank

2 200 000

490 000

480 000

3 170 000

LBB

1 385 000

1 255 000

214

2 854 000

Citibank

1 578 000

995

2 573 000
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Většina německých debetních karet nese známku Maestro, i když domácí známka girocard je spojena s debetními
kartami. VISA a Mastercard představují většinu u charge a kreditních karet – 60%. American Express je v oblasti
T&E velmi úspěšný a vydal 10x více karet než Diners Club.

Co-brandované karty
Po mnoho let letecká společnost Lufthansa vydávala populární kobrandované karty „Miles & More“ ve spolupráci s
Dresdner Bank jako VISA karty. Od 2008 je Lufthansa začala vydávat jako MasterCard karty ve spolupráci
s BayernLB a jí plně vlastněnou Deutsche Kreditbank. Nové karty jsou s čipy EMV a splňují podmínky pro
bezkontaktní technologii PayPass.
Společnost DSGV (Asociace německých spořitelen, Deutsche Sparkassen-und Giroverband) získáním 81%
spořitelny Landesbank Berlin také vstoupila na trh kobrandovaných karet, LBB vydala více než 1,8 mil. charge/
kreditních karet spolu s ADAC, automobilovým klubem.
Využívání karet v Německu
Využívání karet v Německu je velmi rozšířené, na úrovni západní Evropy, ale vzhledem k fragmentaci trhu má
významný potenciál dalšího růstu.
Bankomaty
Německo zaujímá v západní Evropě třetí nejsilnější trh bankomatů s instalovanými 55 000 kusy, tedy plných 15%.
V Německu připadá 668 ATM/mil. obyv. (v ČR jen 360), tempo jejich instalace však za západní Evropou zaostává
(roční nárůst jen 2,6% proti 5%; pro srov. nejvíce bankomatů má Španělsko - kolem 1350). Bankomaty instaluje
převážně síť družstevních bank a také vzrůstající počet nezávislých provozovatelů ATM, viz níže.
Umístění bankomatů: 70% bankomatů je v pobočkách bank, spolu s platebními terminály a tiskárnami výpisů.
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22% je u obchodníků a ve stanicích hromadné dopravy.
Bankomaty poskytují informaci o zůstatku (v 90%), umožňují nabití elektronické peněženky Geldkarte (v 89%) a
mobilu (v 77%). Banky zavádějí bankomaty s automatickým vkladem hotovosti, a rozšiřuje se zobrazování
reklamy na obrazovce. Všechny bankomaty mají barevné obrazovky, a 99% je vybaveno čtečkou čipů, 95% je
zabezpečeno technologií Triple-DES.
Výběry z bankomatů dosáhly v r. 2007 počtu 2 062 mil., a představují 75% všech transakcích na karty (vítaný
pokles z 86% v 2003). Objem vybraných peněz dosáhl 312 mld. EUR. Mezi dodavateli bankomatů vévodí národní
společnost Wincor-Nixdorf s 64% dodaných ATM. NCR na druhém místě dodává velkým provozovatelům, zatímco
Diebold se zaměřil na obsluhu spořitelen a družstevních bank (s 5% podílem). Pro porovnání uvádíme rozdělení
trhu dodavateli ATM.

Zastavme se u nezávislých provozovatelů bankomatů (IAD=Independent ATM Deployers). Jde o fenomén, který
se mezi lety 1998 - 2007 začal prosazovat zejména v UK. V Německu nezávislé mimobankovní subjekty také
instalovaly své bankomaty, mezi lety 2004 a 2007 s nárůstem 80%, až na počet 1 600 vlastních ATM (tj. jen 3%
celkového počtu). V Německu je tento nízký stav vyvolán několika důvody:
-

nedostatečná pružnost poplatků:

o

Jde zejména o mezibankovní interchange fee, kdy minimální poplatek za výběr v „cizím“ bankomatu je 5eur.

o
Příjem IAD plyne ze surcharge poplatků, které se v Německu musí účtovat spolu s intechange fee (oproti
Británii, kde je úroveň surcharge poplatku klientem odsouhlasena před transakcí a je plně poplatná trhu;
interchange poplatky se od 2000 neplatí).
-

přílišná regulace panující na německém trhu:

o
V r. 1999 Německá bankovní asociace, centrální banka a federální kriminální policie stanovili pravidla o
dotování bankomatů, kdy autenticita všech bankovek musí být ověřena centrální bankou. Z toho pro nezávislé
provozovatele ATM vyplývá praktická nezbytnost využívat třetí strany, s neúměrným nárůstem nákladů (až 40%
provozních nákladů).
o
Zákonem je stanoveno, že každý instalovaný bankomat musí být vlastněn bankou, takže provozovatel IAD
musí vstoupit do vztahu s partnerskou (sponzorující) bankou.
o
Rovněž v Německu instalované modely bankomatů musí projít časově náročným certifikačním procesem
(oproti UK, kde mohou využívat nízkonákladové dodavatele).
o

Umístění bankomatu provozovatelem mimo bankovní pobočky vyžaduje náročné řízení o stavební povolení.

Budoucí vývoj při slučování bank snad povede k vyšší racionalizaci a přinese širší příležitosti pro nezávislé
provozovatele. Mezi ně patří:
o
Euronet; zahájil činnost v 1997, dnes obhospodařuje na 600 ATM převážně v obchodních domech Kaufland,
Saturn a Media Markt; dále prodejní místa která nepřijímají karty.
o
o

InterCard; od r. 2005, provozuje 103 bankomatů
NoteMachine; americká společnost, od r. 2006 instaluje bankomaty v armádních kasárnách v počtu 98.

o
Payzone; od r. 2002 instalace 80 bankomatů, převážně na dálničních čerpacích stanicích, a dopravních
uzlech. Předpokládají další rozvoj v nových nákupních střediscích.
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Obchodní místa
Počet a objem transakcí (2006)
Celkový počet transakcí uskutečněných platebními kartami dosáhl 2,7 mld. plateb (vzrůst o 18% proti r. 2004), se
silným nárůstem v používání kreditních karet (skok o 31% proti r. 2004). Průměrný počet plateb jednou kartou je
nižší: 38x za rok (v západní Evropě - 70x, v ČR - 18x). Celkový objem plateb se od r. 2004 zvýšil o 19% na 175
mld. EUR. Roční průměr plateb na kartu dosáhl u dospělých osob čtvrté nejnižší hodnoty v západní Evropě: 2 463
EUR. Průměrná platba je ve výši 65 EUR, což je blízké průměru (61 EUR; v ČR 45 EUR).
Porovnání souhrnných charakteristik německého a českého kartového trhu podává tabulka.
Německo

%

ČR

%

Počet bankovních karet

127 000 000

8 623 124

Počet plateb/kartu/rok

21

57

18,4

49

Počet výběrů hotov/kartu/rok

16

43

17,6

51

Počet plateb

2 700 000 000

57

159 110 446

49

Počet výběrů

2 062 000 000

43

152 097 961

51

Objem plateb (Kč)

175 000 000 000 E
UR

36

Objem výběrů (Kč)

312 000 000 000
EUR

64

Počet transakcí

Objem transakcí
190 019 145 000 CZK
7 138 210 000 EUR
554 989 857 000 CZK

25
75

20 848 605 000 EUR

Průměrná platba (Kč)

65 EUR

1 194

Průměrný výběr (Kč)

151 EUR

3 500

Snížení podvodů
Během posledních let němečtí obchodníci a zpracovatelé dat (Netzbetrieber) společně podnikli úspěšné kroky,
které snížily ztráty z podvodů a zvýšily důvěru v platby debetními kartami. Klíčovým je systém KUNO, do kterého
se ukládají údaje o ztracených a zcizených kartách hlášených na policii. Data jsou předávána do EHI (EHI je
vědecký institut pro obchodní odvětví s 500 členy) a dále zúčastněným zpracovatelům a obchodníkům prakticky
v reálném čase. Počet ztracených a zcizených karet zaznamenaných v systému KUNO vzrostl jenom v roce 2007 o
77% na 131 000 karet. Kromě databáze ztracených karet jsou v systému údaje o podvodných transakcích a o
klientech s nízkou úvěrovou bonitou. V důsledku těchto opatření (a přesměrováním rizikových plateb na
elektronické karty ElectronicCash) poklesl podíl transakcí „direct debit“ vedoucích k nesplacení závazků z jejich
maxima v r. 2004 o 30%.
Závěrem můžeme uvést, že přes velkou rozvinutost německého
trhu platebních karet je patrná přetrvávající převaha debetních
karet, kterých je 4x více než kreditních/charge karet a obrat na
debetní karty přesahuje 5x obrat na kreditní/charge karty; dále
je patrný silný vliv regulace v oblasti bankomatů chránící
bankovní provozovatele bankomatů před nezávislými
provozovateli s negativním dopadem na rigidní strukturu
poplatků.
cardmag | ft & rk l research l podle rbr london, ECR, CIA factbook
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TECHNOLOGIE

partner rubriky

PRVNÍ VISA KARTA NA “BATERKU”
POHODLNÁ AUTENTIKACE PLATBY

pro autentifikaci držitele karty při transakcích bez
přítomnosti karty (po telefonu, internetu), přičemž
výhoda jednoduchého procesu spočívá v absenci
jakékoli registrace nebo dalšího zařízení
(označovaného např. jako token, kalkulačka, optický
klíč) či nutnosti pamatovat si jakékoli přístupové
heslo (kromě obvyklého PINu).

Snaha o technologický pokrok při zvýšení
spolehlivosti autentikace spotřebitele byla završena
úspěchem, když VISA Europe podpořila zavedení
jedné technologie v pilotním provozu.

Proces ověření transakce
jednoduchých krocích:

Společnost, která vytvořila software pro platební
kartu s kalkulačkou
byla
soukromá
s p o le čn o s t
Emue
Technologies
z Melbourne, která se
zaměřuje
na
specializované
autentikace spotřebitele bez nutnosti zveřejňovat své
osobní důvěrné údaje (credentials) ke snížení rizik
krádeže identity. Spolupracovali se švýcarskou
společností Nagra ID z La Chaux-de-Fonds, která při
výrobě identifikačních karet a jiných technologií
(zejména pro kontrolu zboží technologií RFID) zvládla
studenou laminaci a do karty zabudovala digitální
displej (Jde o trend, který nastoupilo více výrobců,
viz např. cardmag#4/2005, nebo dále v tomto
čísle).

ve

třech

1. Při on-internetovém nákupu nebo log-in nebo
internetového bankovnictví klient aktivuje
autentikační proces stisknutím odpovídajícího tlačítka
na kartě.
2. Při požadavku druhé strany na zadání
autentikačního kódu klient natypuje na zabudované
klávesnici svůj standardní PIN.
3. Na displeji karty se zobrazí jednorázový kód, který
klient následně použije k ověření své identity.
cardmag | ft | nilson report l corner bank l VISA l

BANKOMATY
S AUTOMATIZOVANÝM VKLADEM
HOTOVOSTI

Výrobce uvádí, že karta Emue představuje první a
jedinou kartu, která je plně kompatibilní s normami
ISO se zabudovaným mikroprocesorem, klávesnicí,
displejem a baterií s životností 3 roky. Karta může
sloužit jako nezávislá karta k ochraně identity nebo
jako multifunkční kreditní/debetní/bankomatová
karta podle podmínek vydavatele. Zabudované prvky
jsou dodávány několika výrobci z USA a Asie.
Solicore poskytuje baterie a tištěné obvody, čipy
dodává SmartDisplayer a displeje jsou od SiPix. Čipy
využívají vlastní algoritmus společnosti Emue, která
podala patenty na několik autentikační metod včetně
reciproční autorizace, která při transakcích po
telefonu nebo internetu umožňuje identifikovat
druhou stranu před předání osobních důvěrných
údajů.

Český název „bankomat“ představuje přístroj na
automatizaci bankovních
operací, a v ČR se vžil od
začátku 90. let pro zařízení
umožňující rychlejší výběr
bankovek z účtu než byl možný
na přepážce banky/spořitelny.
K této možnosti byla později
přidána funkčnost vkládat na
účet hotovost v zalepené obálce
(autentifikace klienta zaručovala
platební karta); v ČR tuto
automatizaci vkladů poprvé
nabídla Živnostenská banka v r.
2000. Kromě toho byly
vyráběny samostatné terminály
pro haly bankovních poboček,
nabízející vklad hotovosti, šeků
nebo obojího. V poslední době
jsou zaváděny tzv. ADT
(Automated Deposit Terminal),
které představují úplnou
samoobslužnou automatizaci
výplaty hotovosti, vkladů
hotovosti a/nebo šeků a
případně zadávání platebních
příkazů, s tím že přijaté bankovky jsou rozpoznány,
dobré bankovky vytříděny a recyklovány zpět
klientům.

Popsaná technologie byla využita asociací VISA
Europe,
která
ve
spolupráci se čtyřmi
bankami - MBNA ve
Velké
Británii
(pobočka Bank of
America),
Corner
Bank ve Švýcarsku,
CAL v Israeli, a IW
banka v Itálii - zahájila na podzim 2008 pilotní
projekt s Corner Bank, Švýcarsko. Jejich 500 klientů
bude testovat při platbách nový produkt generující
jednorázové přístupové/autentikační heslo místo
standardně používaného (a také zneužitelného)
bezpečnostního kódu z magnetického proužku (CVV).
Přední strana karty má obvyklý bankovní design, na
zadní straně je 8-číslicový alfanumerický displej a 12
tlačítková klávesnice. Stěžejní využití novinky bude
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Podle průzkumu RBR London (z r. 2008, u 311 bank
v 26 zemích) počet zařízení ADT od roku 2003 do
roku 2007 vzrostl 4x, z 22 000 na více než 96 000
ADT. Výrobci bankomatů stávající zařízení v rámci
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inovace a konkurence obohacovali a zaváděli nové
funkce, které se však nejprve rozšiřovaly velmi
pomalu. Teprve v posledních 5 letech se tato zařízení
významněji rozšířila vzhledem k pozitivnímu business
case – úspory ve vztahu k přijímání, počítání a třídění
bankovek. Provozovatelé sice stále negativně vnímají
vyšší pořizovací cenu, ale ta se již po zaplacení
vývojových nákladů snižuje, nicméně to dosud byla
největší překážka jejich širšímu nasazování.

prvotřídních bankovek (s vyřazování poškozených) je
naprosto rozhodující, neboť v opačném případě
rychle rostou celkové náklady, klesá doba bankomatu
v provozu a jeho využití klienty. Dostupnost zařízení
je pro klienty důležitá, neboť očekávají její stejnou
úroveň jako u ATM, což je u složitějšího zařízení
přijímající bankovky mnohem těžší technologicky
zajistit.
SNADNOST POUŽITÍ je také významný rys
bankomatu, klienti se nesmí vložení bankovek
obávat, aby se dostavil kýžený efekt přesunutí vkladů
z přepážek. K oblibě přispívá použití dotykových
obrazovek a promyšleně jednoduché a srozumitelné
pokyny.

Ze všech bankomatů (ATM) jich 23% přijímá
hotovost v obálkách a 6% již provádí automatizovaný
vklad jednotlivých bankovek (ADT). V této malé
skupině 6% bankomatů s automatizovaným vkladem
jich 79% přijímá pouze bankovky (tj. 79% všech
ADT), 2% přijímá pouze šeky (5% ADT) a zbývajících
19% přijímá jak bankovky tak šeky (16% ADT).

NÁKLADY na zařízení je významná položka při
vyhodnocování business case, která se porovnává
s předpokládanými úsporami. Do nákladů musí být
zahrnuta jak nákupní cena, tak celkové náklady na
provoz během životnosti ADT. Většina bank však
uvádí, že cena pro ně není rozhodujícím kritériem,
pokud by musely slevit z kvality zařízení.

Z těch bankomatů s automatizovaným vkladem
hotovosti je již plných 26% vybaveno recyklací
vložených bankovek. Příjem šeků je pochopitelně
omezen na země tradičně orientované na šeky:
Itálie, Malajsie, Portugalsko, Velká Británie a USA
instalovaly přes 90% těchto zařízení, přičemž na USA
připadá více než polovina. Ve většině zemích banky
nabízejí spíše automatizovaný vklad bankovek jako
další funkčnost bankomatů (ATM – 80%) než u
samostatně stojících terminálů nabízejících pouze
vklad (20%)
Banky při nasazování bankomatů s automatizovaným
vkladem hotovosti sledují zejména tři kritéria:

Podle studie lze předpokládat, že během příštích 10
let (2008-1018) se celkový počet zařízení ADT zvýší o
CAGR odpovídající 14% - 19%, což představuje trh
pro nasazení 410 000 až 670 000 bankomatů
s automatizovaným vkladem hotovosti. Podle
interních zdrojů cardmagu byly již tyto bankomaty
s vkládáním hotovosti v České republice také
nainstalovány k ověřovacímu provozu.

SPOLEHLIVOST zařízení při rozpoznávání druhů
bankovek, jejich kvality a případná recyklace
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PODVODY S KARTAMI VE SVĚTĚ
Celkový obrat na platební karty, tj. platby za zboží a služby na všechny kreditní/charge, debetní i předplacené
karty, dosáhly v roce 2007 částky 11 808 miliard USD (213 465 miliard CZK v kursu konce roku 2007). Proti
předchozímu roku došlo k nárůstu obratu o 16,6%. Také podvodníci se činili a ztráty z podvodných transakcí
dosáhly 5 550 miliónů USD, navýšení o 14,7%.
Míra podvodů tak dosáhla ztráty 4,7 centu z každých 100 USD placených kartou nebo vybraných na kartu (tj.
0,0047%), což přestavuje (relativní) snížení z 4,8 centu v předcházejícím roce. Ztráty z podvodů zaznamenaly
všichni vydavatelé karet ; VISA, MasterCard, Amex, JCB, Discover, Maestro i Chine UnionPay, také všechny
domácí programy kreditních a debetních karet, na platby s podpisem i s PINem, včetně privátních programů.
V posledním desetiletí došlo k omezení příležitostí k tzv. „příležitostné“ krádeži, tj. ztracené/ukradené karty, karty
zcizené během poštovní přepravy a podvodné žádosti o karty. Pokles byl patrný jak v procentním vyjádření, tak
absolutních ztrátách vyjádřené v dolarech. Avšak v posledním roce absolutní ztráty v USD mírně vzrostly, podíly
jednotlivých druhů odvodů na celkových ztrátách z podvodů uvádíme v tabulce.
Příležitostné podvody

21,1%

1 170 miliónů

Padělané karty

33,5%

1 860 miliónů

CNP-podvod bez přítomnosti karty
(neboli podvodné zneužití účtu)

38%

2 110 miliónů

Ostatní podvody

7,4%

409 miliónů

V některých případech byly karty vyrobeny z dat získaných z databází udržované obchodníky, provozovateli sítí,
zpracovateli dat nebo jinými způsoby, které porušují stanovená pravidla. V USA jsou případy krádeží údajů o
kartách dobře dokumentovány, v jiných částech světa dochází ke krádežím dat nepozorovaně a případy nebývají
hlášeny.
Vydavatel
VISA (+Interlink)

Obrat
(mld. USD)

Ztráty z podvodů
(mld. USD)

5 626

3,410

%
0,060

PIN debetní karty

2 347

0,160

0,070

MasterCard

2 276

1,500

0,066

Amex

647

0,220

0,034

Discover

118

0,070

0,056

61

0,040

0,064

JCB
Diners Club
Ostatní
CELKEM

30

0,010

0,039

691

0,150

0,022

11 808

5,550

0,047

Dosavadní výhled není povzbuzující. Podvody bez přítomnosti karty se během pěti let zvýšily z 25% na 38%.
Podle výsledků za 1. pololetí 2008 podíl CNP podvodů poroste jako procento z celkových podvodů, a tyto podvody
budou tvořit i nadále největší podíl finančních ztrát z podvodů. Ostatní podvody dosáhly celkem 7,37%, a zahrnují
podvody spojené s krádeží identity nebo ovládnutím účtu.
Podle předběžných odhadů dosahují ztráty z podvodů v Česku desetkrát nižších parametrů než celosvětový
průměr. Těchto pozitivních výsledků bylo podle analýz asociací dosaženo důslednou výchovou pracovníků
obchodních organizací k bezpečnosti a zaváděním čipové (EMV) infrastruktury. Dalším faktorem ovlivňující nízké
ztráty bank v ČR je dosud nízké využívání internetu k platbám za nákupy po internetu v rámci e-commerce.
Podvody u bankomatů v Evropě
Podle průzkumu za první pololetí 2007 došlo k poklesu podvodů u bankomatů v Evropě na 55% v porovnání se
stejným obdobím v r. 2006, evidentně vzhledem k rozšíření čipové EVM technologie v bankomatech. Podvodníci
se cíleně zaměřují na bankomaty dosud nekonvertované na čipovou technologii k získání dat, která jsou odeslána
do zemí, v kterých není EMV implementováno. V Evropě bylo konvertováno na 68% bankomatů na EMV (nárůst
z 63% v 2006).
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V témže období došlo k 2 537 podvodným zneužitím bankomatů, které způsobily škodu 121 mil. EUR, tj. 364 EUR
na bankomat. Většina podvodů byla umožněna nelegálním použitím dat získaných skimingem. Podvody na
skiming se snížily meziročně o 25%, evidentně instalací antiskimovacích zařízení do čteček karet. Nicméně počet
skimingů vzrostl o 4,3%, což dosvědčuje, že přes nárůst úrovně vybavenosti bankomatů na EMV, podvodníci
v Evropě dsoud vyhledávají nekonvertované bankomaty.
Oproti tomu se celková ztráta plynoucí z podvodů u bankomatů, která se promítla u evropských vydavatelů,
zvýšila v 207 o 43%, v první řadě vzhledem k podvodným výběrům ve výši 174 mil. EUR v zemích mimo Evropu.
cardmag l ft | prodle nilson report l Europe ATM Security Team

PCI SECURITY STANDARDS COUNCIL
Payment Cards Industry Standards Council je otevřené globální forum pro vývoj, rozvoj, správu , šíření a
implementaci bezpečnostních standardů pro ochranu finančních dat v oblasti kartových plateb, formálně jde o
společnost založenou společnostmi American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard
Worldwide a Visa, Inc.
Standard PCI DSS (Data Security Standard) vznikl počátkem r. 2005 spojením technických a procedurálních
požadavků bezpečnostních programů asociací MasterCard a Visa, následně jej jako standard akceptovaly i další
asociace – American Express, Diner Club a JCB.
Principem projektu je zajistit aby postupně na všech obchodních místech akceptujících platební karty byly
uplatněny a pravidelně kontrolovány zásady bezpečného nakládání s finančními daty, nezbytnými pro korektní
provedení platby kartou za nabízené zboží. Tyto zásady jsou formulovány v aktuálních verzích standardů:
PCI Data Security Standard zahrnuje požadavky a pravidla bezpečného nakládání a ochrany dat týkajících se
zákaznických účtů, se kterými přichází obchodník do styku během platební transakce. Základem je dvanáct
bezpečnostních pravidel pro výstavbu a konfiguraci platební procedury, její údržbu a testování.
PIN Entry Device (PED) Standard specifikuje požadavky na vstupní zařízení určená k zadávání a enkryptaci
PIN, je určen pro výrobce těchto zařízení,
Payment Application Data Security Standard, původně program Payment Application Best Practices Visa, je
určen pro dodavatele sw platebních aplikací, jeho podmínky zajišťují dodržení zákazu ukládání a archivování
citlivých finančních dat.
PCI DSC současně stanovuje metodiku testování dodržení pravidel PCI DSS formou periodicky prováděných
bezpečnostních auditů a to jednak testováním systému v provozovně obchodníka a testováním zranitelnosti
externím přístupem ze sítě (simulací forem útoku). K provádění testů stanovuje PCI DSC požadavky na akreditaci
příslušných auditorů - organizací i jednotlivců, jejich kvalifikaci a pravidelné přezkušování.
Vzhledem k avizované budoucí povinnosti pravidelného auditování stavu dodržení pravidel PCI DSS
u všech obchodníků přijímajících platební karty (v současné době tato povinnost platí pro obchody
on-line a „kamenné“ překračující stanovený roční objem transakcí), zřizuje Sdružení pro bankovní
karty specializovanou pracovní skupinu, která postupně zajistí autorizované překlady potřebných
materiálů a zajistí jednotné zdroje informací pro obchodníky, tak aby mohli těmto povinnostem
dostát za přijatelných podmínek. Pro širší komunikaci oblasti PCI DSS pro český trh budou v jarních
měsících představeny webové stránky www.pcisecuritystandards.cz
Detailní informace týkající se projektu PCI DSS jsou ke stažení na oficiálních webových stránkách
https://www.pcisecuritystandards.org
cardmag l mz

AUTENTIKAČNÍ KARTA S BIOMETRIÍ l ČTYŘFAKTOROVÁ AUTENTIFIKACE
Od autentifikace plateb pouhým podpisem se technologie za posledních 40 let rozvinuly netušeným způsobem, a
začínají se uplatňovat v běžném životě. Pro elektronické platby v prostředí, kde zneužití jakéhokoli platebního
prostředku je zcela běžné, je nezbytné ověřit autenticitu klienta. K tomu slouží přístup využívající čtyř faktorů:
*
*
*
*

co máte (kartu, podpis)
co víte (PIN)
co získáte jako jedinečný prvek (dynamický PIN, jednorázové heslo), a
čím jste (biometrický znak).

Pod značkou MobilKey je nabízena karta, nabízející všechny tyto faktory, přičemž biometrickým znakem je otisk
prstu. Otisk je snímaný dynamicky na specielní čtečce umístěné na kartě.
Rozměry karty(50mm x 33mm x 8mm) neumožňují její uplatnění jako platební karty v bankomatech (ISO rozměr
je 85,595 mm x 53,93 mm x 0,76 mm), ale může posloužit k verifikaci uživatele PC, elektronického bankovnictví
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nebo při internetových platbách. Karta vyhovuje protokolům a postupům v bankovním odvětví a dodržuje pravidla
pro generování a ověřování PINů a šifrování dat. Při internetových aplikacích se karta připojuje kabelem do USB
portu. Zařízení se automaticky synchronizuje s cílovou internetovou stránkou a serverem a pak vyzve uživatele
k přejetí prstem po senzorové čtečce na kartě. „Otisk prstu“ se zaregistruje v kartě, jeho kopie se nepřenáší na
žádný server, a v dalším slouží k off-line ověření držitele, např. při platbě na POS terminálu nebo výběru
z bankomatu vygenerováním dynamického kódu PIN. U těchto bankovních aplikací je speciální MobilKey HSM
připojen k systému vydavatele. Počáteční využití bude ovšem při internetovém bankovnictví a ecommerce. Generace PIN kódu lze provést pro některou až z 12 předem vložených platebních karet do MobiKey
karty. Zákazníci mohou pro každou kartu registrovat otisk jiného prstu, nebo dokonce otisky více prstů. Tyto
senzory se dále využívají v oblastech:
*
*
*
*
*
*
*
*

PDA (kontrola přístupu, ochrana dat)
Notebooků, PC-add on (kontrola přístupu, e-business)
náhrada PIN kódů
u bankomatů, POS terminálů
ochrana u vstupu do budov
elektronické klíče pro auta, byty
přenosné zařízení pro zobrazení otisků prstů pro policii
přístup k zakódovaným programům televize

Technologie: MobiKey využívá Atmel termální fingerprint sensor,
se senzorickou oblastí o rozměrech 0,4 mm x 14 mm s výškou 1,5
mm, a digitálním výstupem 8 x 280 = 2240 pixelů, s rozlišením 50
μm x 50 μm = 500 dpi. Karta je dále vybavena přijímačem
atomových hodin, mini USB konektorem, 650 mAh aku-baterií, a
automatickým logem 10 000 transakcí. Fyzikální princip popisuje
výrobce: Snímání zajišťuje FingerChip patentovanou metodou pro
zobrazování celého prstu metodou „protažením“ prstu nad
senzorem. Zachytí se vzorkované zobrazení prstu a v softwaru se
otisk prstu složí do zobrazení s 500 body na palec; autentikační
program vytvoří vzor otisku, který se dále používá k porovnávání
při autentikaci. Senzor pracuje na principu měření rozdíl teplot
mezi výstupky kůže a vzduchem zachyceným mezi nimi. Tato metoda poskytuje vysoce kvalitní zobrazení i u
suchých nebo odřených prstů, s malým rozdílem mezi vrcholky a proláklinami v kůži. Termální technologie pracuje
spolehlivě i v extrémních podmínkách, za rozdílných teplot, vysoké vlhkosti, nečistoty, za přítomnosti oleje či vody
na prstech. Současně metoda protažení má vedlejší účinek na čištění senzoru, takže nedochází ke snímání
skrytých otisků. Skryté otisky jsou zbytkové otisky na celoplošných senzorech, které nejen způsobují problémy při
následném snímání, ale zanechávají otisky, které mohou být kopírovány a použity k získání přístupu do systému.
Naopak, termální technologie chrání FingerChip před četnými způsoby zneužité biometriky.
Na vývoji popsané karty se podílela společnost soukromého kapitálu Pierson Capital, New York City, a RS2,
německá softwareová firma (neúspěšně zaváděla kartový systém v Živnostenské bance). Distributorem MobiKey
v Evropě je společnost LyraNetworks France.
cardmag l ft| podle nilson report
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MARKETING

partner rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PLATEBNÍ TECHNOLOGIE - SMART TRANSACTION WATCH 2
(Exkluzivní rakouská technologie - Austria Card a LAKS)
Bezkontaktní platby

Komunikaci mezi platebním prostředkem a POS terminálem při bezkontaktní platbě zajišťuje anténa. Jelikož
anténa není nijak vázaná na tvar karty, nabízí se zde široká paleta nestandardních forem a tvarů. Předpokládá se,
že se během několika příštích let bezkontaktní platby stanou standardní formou plateb na celém světě a budou
tak novým standardem pro platby nízkých částek. MasterCard PayPass umožňuje platby nejen prostřednictvím
platební karty, ale i např. mobilního telefonu, hodinek či přívěsku na klíče.
Průzkum trhu
Jak je vidět z průzkumů trhu provedených firmou MasterCard, aktuální výzkumy trhu ukázaly výrazný zájem o
hodinky umožňující platby.
Vzhledem k tomu, že hodinky mají lidé stále na ruce (nemusejí je hledat a vždy vědí, kde jsou), jsou pro ně
platby hodinkami méně stresující než hledání peněženky nebo karty v tašce. Také mobilní telefony je někdy
obtížné rychle vyjmout z tašky, přestože jsou velmi populární. Kolikrát se lidem stane, že nestihnout včas
zvednout telefon? A kolik je nutné zmáčknout tlačítek pro provedení platby přes mobilní telefon?

„Top Of Wallet“
Dnes má mnoho z nás v peněžence různé karty. Vydavatelé karet se pomocí rozličných marketingových technik
snaží přesvědčit klienty, že právě jejich karta je ta nejdůležitější. V případě rozšíření
funkčnosti karty o bezkontaktní aplikaci bylo doposud vždy zaznamenáno zvýšení
akceptace karty a její častější užití.
Nyní se mohou účty klientů banky naráz stát velmi zajímavými, pohodlná platba hodinkami je rychlá a praktická, a
navíc velmi „in“.
Co Brand
Hodinky jsou optimálním prostředkem pro podporu cobrandových programů. Design hodinek
je možné plně přizpůsobit požadavkům vydavatele nebo partnerů, hodinky jsou dostupné
v mnoha barvách a designech. Ciferník hodinek je možné individuálně potisknout a
téměř každý detail hodinek může být individuálně upraven podle požadavků
marketingu a brandu.
Proč užívat hodinky místo karet
Peníze máte stále po ruce přímo na zápěstí, není snadné
je ztratit, jsou odolné a lehké. Již nikdy nemusíte
hledat kartu po kapsách nebo v aktovce!
Nemusíte mít stále kapsy plné drobných,
všechny malé platby můžete platit PayPassem
v hodinkách!
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Personalizace
Většina vydavatelů karet má již standardizované systémy pro personalizaci karet. Hodinky LAKS
Smart Transaction Watch 2 užívají pro uložení karetní aplikace bezkontaktní kreditní kartu ve
formátu SIM karty a jsou pro její zasunutí vybaveny speciálním plug-in otvorem s funkcí pushpush, užívané například u digitálních fotoaparátů. Podobně jako u mobilního telefonu si může
klient zasunout kartu do hodinek sám během několika sekund bez nutnosti speciálních znalostí
či nářadí. Kartu je možné personalizovat na běžném personalizačním zařízení, personalizace
probíhá standardním procesem včetně generace dat. Díky tomu je možné tyto karty vyrábět,
personalizovat a dodávat klientovi stejným způsobem, jako všechny ostatní karetní produkty,
jediným rozdílem je výsek pro možnost vylomení karty.

SIM karta může být vydána společně s hodinkami nebo nezávisle na nich, může být personalizována
centrálně nebo lokálně na pobočkách nebo prodejních místech. Platební SIM karta se po personalizaci jednoduše
zasune do push-push slotu hodinek.
Multiaplikace
Na jedné SIM-kartě je možné uložit různé
aplikace: např. kombinace bezkontaktní
platby a aplikace pro městskou hromadnou
dopravu. Hodinky mohou tak sloužit
například jako náhrada průkazek některých
městských institucí (podobně jako
například u pražské „Opencard“), jako
průkazka v hromadné dopravě, jako
čtenářský průkaz, je možné je použít při
placení za parkování a na drobné platby na všech akceptačních místech.
Secure Transactions

Secure data container

Secure Access

•
•
•

•
•

•
•
•

Bezkontaktní platby
Platby kreditní kartou

Digitální certifikáty
Digitální podpis

Digitální podpis

Network logo
Fyzický přístup
Biometrika

Personal ID

Electronic ticketing

Post issuance personalizace

•

•
•

•

Funkčnost členských / věrnostních
karet

Veřejná hromadná doprava
Event ticketing

Nastavení a změna různých parametrů, dobíjení karty apod.

Hodinky v platebním EMV systému
Určité aplikace jako např. EMV mohou vyžadovat občasný přístup přímo na SIM kartu,
např. znovunastavení EMV risk parametrů nebo Pre-Paid Top Up. Každé hodinky mohou
být dodávány s USB čtečkou, která umožní spojení SIM karty s Card Issuer Host přes
počítač. Alternativně je možné vybavit hodinky mini USB kabelem, který spojí hodinky a
jejich SIM kartu přímo s počítačem.

Exkluzivní kooperace Austria Card - LAKS
V prosinci roku 2008 úspěšně proběhla exkluzivní společná certifikace produktu Austria Card a LAKS na bázi
operačního systému ACOS EMV-DI02 od Austria Card.
Firma LAKS Wien byla založena v roce 1986 Lucasem Scheybalem, mezi klienty firmy LAKS patří velké
mezinárodní koncerny nejenom v EU a samozřejmě v zemi hodinek – Švýcarsku, ale také v USA, Austrálii,
Honkongu, Japonsku a dalších zemích.
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LAKS se kromě jiného zaměřuje na výrobu netradičních a inovativních produktů s použitím
vysoce kvalitních mikročipů. Mezi úspěšné produkty patří například:
- LAKS Memory – běžné USB
- LAKS Memory Music – oblíbené písničky na zápěstí
- LAKS Smart Transaction Watch – bezhotovostní platební prostředek na zápěstí pro platby
MasterCard® PayPass™
- LAKS digitální TV hodinky – live TV na vašem počítači
V roce 2006 vydala firma LAKS první generaci hodinek MasterCard®
PayPass™, které byly úspěšně představeny světovými bankami, jako
např. čínskou China Trust Bank nebo tureckou Garanti Bank. V
současné době jsou na bázi druhé generace LAKS Smart Transaction
Watch realizovány projekty s Vakif Bank (Turecko), Emirates Bank
(SAE) a dalším
Rychlé, bezpečné a flexibilní
Technologickým srdcem hodinek Smart Transaction Watch 2 je
nejnovější generace bezkontaktní technologie firmy Austria Card. Právě certifikovaný ACE Dual
Interface operační systém ACOS EMV-Di02 od
Austria Card je implementován na čipu
P5CD012 od NXP. Rychlost kompletní platební transakce na
základě MasterCard standardů je jedinečná - celkem 385
milisekund. Bezpečnost čipu je kromě jiného garantována
bezpečnostním certifikátem pro čipový hardware EAL5+ na
základě Common Criteria. Mnohonásobné funkce čipu jsou plně
využity operačním systémem ACOS Austria Card stejně jako
implementací PayPass MasterCard. Kromě běžných karetních
transakcí je možno tento čip použít pro bezkontaktní transakce
na bázi Mifare technologie. Pro věrnostní funkce, ticketing apod.
nabízí dostatečný prostor 12 KByte paměti E2PROM.
Bezpečnost hodinek LAKS využívá technologické vlastnosti
certifikované bezkontaktní čipové technologie standardizované
světovými výrobci a asociacemi. SIM karta v hodinkách je
zabezpečená stejně jako běžně používané platební karty. Data
uložená na kartě jsou chráněna systémem kryptografických
klíčů, na čipu jsou uložena v šifrované podobě. Data
jednotlivých aplikací jsou od sebe oddělena a zabezpečena proti
neoprávněnému přístupu.Platby PayPass jak hodinkami tak
kartou má držitel karty vždy pod kontrolou:
pro provedení platby zákazník nikdy nemusí vydat svůj platební prostředek z ruky a může po celou dobu
transakce sledovat její průběh
- žádné náhodné platby, pro aktivaci platby je nutné PayPass vědomě přiblížit velmi blízko k certifikovanému
terminálu
- žádné dvojí platby, i v případě, že se zákazník příblíží k terminálu více než jednou, platba je účtována pouze
jednou
- platební prostředek PayPass je opatřen bezpečnostními limity (počet transakcí, výše platby atd.), v Evropě je
výše transakce omezená na 25 euro
Technologie a inovace
S novým produktem Smart Transaction Watch 2 představuje Austria Card platební produkt nové
generace a přechází od produktu ve formě „klasické“ karty k novým formám. Technologie
Austria Card tak bude sloužit v hodinkách nespočetných klientů na celém světě. Tento
technologický vývoj v portfoliu Austria Card plně odpovídá koncernové strategii většinového
vlastníka firmy Lykos Group – zabudovat Austria Card technologii a softwarové produkty do
nových inovativních produktů a forem.
cardmag | rk | Bild © 2007 by LAKS | www.laks.com
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MASTERCARD WORLDWIDE
SPONZOREM MISTROVSTVÍ SVĚTA
V RAGBY 2011

kampaní, která pomáhá rozšířit povědomí o
ragby na Novém Zélandu, utvrzuje MasterCard
svoji pozici předního sponzora celé řady
sportovních akcí mezinárodního měřítka.
Především ve snaze efektivního spojení
strategických záměrů a kreativního smýšlení
se daří společnosti dosahovat vynikajících
obchodních výsledků.“

Sportovní událost světového významu umožní
společnosti MasterCard nejen zvýšit povědomí
o své značce, ale rovněž podpoří její
strategické obchodní aktivity
Praha, 9. února 2009 – MasterCard Worldwide a
Mezinárodní asociace ragby IRB dnes
na společné tiskové konferenci
v novozélandském Wellingtonu
oznámily, že se MasterCard stane
oficiálním partnerem Mistrovství světa
v ragby 2011. Pro tuto význačnou událost poskytne
společnost MasterCard kompletní platební systém.
Světový šampionát v ragby je jednoznačně
považován za vrchol této sportovní disciplíny a
bezpochyby se řadí k předním sportovním událostem
– televizní přenosy z mistrovství světa sledovalo
v roce 2007 přes 4,3 miliardy diváků z více než dvou
stovek míst po celém světě.

Díky tomuto partnerství získává společnost
MasterCard další příležitosti k rozvoji svých
strategických záměrů, jako například:

Od historicky prvního datovaného mistrovství světa
(1987) se chystaný šampionát poprvé vrací zpět do
místa svého původu, na Nový Zéland. V průběhu září
a října se v několika novozélandských městech
představí dvacet národních celků, které mezi sebou
svedou až na 48 utkání. Semifinálové boje a
závěrečné finále se odehrají ve dnech 22. a 23. října
2011 v historickém Eden Parku v Aucklandu.

* využití velkého počtu návštěvníků šampionátu:
podle zkušeností z Austrálie, která hostila šampionát
v roce 2003, lze očekávat, že na Nový Zéland dorazí
asi 66 tisíc zahraničních fanoušků, 2,5 tisíce
zahraničních novinářů a stejný počet firemních a VIP
hostů. Společnost Rugby Travel and Hospitality LTD
navíc předpokládá, že na tento ragbyový šampionát
prodá přibližně 120 tisíc oficiálních cestovních
balíčků, kde budou produkty MasterCard přednostně
prezentovány.
* budování značky jako exkluzivní finanční instituce:
jako oficiální partner světového šampionátu v ragby
v roce 2011, který zároveň poskytuje komplexní
platební systém bude společnost MasterCard výsadní
finanční institucí, jejíž platební produkty budou
nabízeny na místech, ve kterých se budou jednotlivá
utkání konat.
* celosvětové zastoupení: účast na šampionátu
přislíbily týmy z Evropy, Ameriky, Afriky, Asie a
Oceánie. Ragbyové mistrovství světa je tak skutečně
sportovní akcí celosvětového charakteru, která plně
odpovídá mezinárodnímu potenciálu společnosti
MasterCard. V roce 2007 se šampionát vysílal ve 202
místech světa a celkově jej shlédlo více než 4,27
miliardy diváků. Co je nutné podotknout, pokrytí
televizního vysílání této sportovní události roste
exponenciálně každé čtyři roky, proto tedy
společnost MasterCard získává významnou příležitost
ke zviditelnění své značky. Například doba televizního
vysílání z posledního šampionátu oproti předchozímu
vzrostla o 57% – z 5 414 hodin v roce 2003 na 8 499
hodin v roce 2007.

„ Sponzoring je jedním z klíčových prvků
globální marketingové strategie MasterCard.
Je nám velkou ctí, že můžeme světový
šampionát v ragby v roce 2011 zařadit
do spektra podporovaných akcí světového
rozsahu,“ uvedl Paul Meulendijk, vedoucí
oblasti pro Sponzoring MasterCard Europe.
„Nemůžeme rovněž opominout skutečnost, že
ragby, jehož kořeny sahají až do evropských
sportovních dějin, je našem regionu velice
populárním sportem a má zde své věrné a
oddané fanoušky.“
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Prezident Mezinárodní asociace ragby Michael Miller
uvedl: „Velice si ceníme toho, že můžeme
spolupracovat právě s takovou společností,
jako je MasterCard, která má ve svém oboru
celosvětové uznání. Nejen touto významnou
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MASTERCARD EUROPE VYDAL
PŘES 500 MILIONŮ PLATEBNÍCH
KARET

příležitostech, jakou byl například Coke Live Festival
v polském Krakově.
* V Polsku došlo ve třetím čtvrtletí roku 2008
k 19,3% meziročnímu nárůstu vydaných karet a
k 21,6% meziroční hrubé dolarové hodnoty transakcí
realizovaných kartami MasterCard.

Praha, 6. listopadu 2008 - Společnost MasterCard
Worldwide oznámila své provozní
výsledky za 3. čtvrtletí 2008
v evropském regionu. Významným
úspěchem je mj. překročení
symbolické hranice - 500 vydaných
platebních karet značek MasterCard (MasterCard,
Maestro nebo Cirrus) v Evropě.

* Rusko zaznamenalo ve třetím čtvrtletí tohoto roku
vynikající výsledky. Meziročně došlo k navýšení hrubé
dolarové hodnoty transakcí realizovaných kartami
MasterCard o 52,7% a k 59% meziročnímu nárůstu
počtu transakcí realizovaných kreditními i
debetními kartami MasterCard, což je impozantní
zvýšení oproti míře růstu za stejné období roku 2007.

V meziročním srovnání vykázal evropský region
dvouciferný růst celé řady ukazatelů: hrubá dolarová
hodnota transakcí realizovaných kartami MasterCard
vzrostla o 16,8%, objem plateb u obchodníků
(17,1%), počet nákupních transakcí (13,2%), počet
výběrových transakcí (11,5%) a počet nově
vydaných karet (15,4%).

* Společnosti MasterCard a Intesa Sanpaolo, největší
vydavatel karet v Itálii, uzavřely globální partnerství
pro vydávání kreditních a debetních karet s využitím
na míru vytvořených řešení, novátorských technologií
a nejrozšířenější globální akceptační sítě MasterCard.
* Společnosti MasterCard a National Australia Group
uzavřely dlouhodobou smlouvu o partnerství
v debetní oblasti, v jejímž rámci budou banky
Clydesdale Bank a Yorkshire Bank vůbec prvními
britskými bankami, které budou od roku 2009
vydávat debetní karty Debit MasterCard jako doplněk
ke své stávající nabídce karet Maestro.

K 30. září 2008 vydaly partnerské finanční instituce
v celé Evropě 197 milionů karet MasterCard
(bez značek Maestro a Cirrus). Evropští držitelé karet
uskutečnili ve třetím čtvrtletí roku 2008 více než 1,6
miliardy nákupních transakcí a karty MasterCard
mohli využívat na 8,2 milionu akceptačních míst
v rámci evropském regionu.

* Společnosti MasterCard a JCB uzavřely smlouvu,
v jejímž rámci lze transakce pod značkou JCB, při
nichž jsou nabyvateli zákazníci společnosti
MasterCard, směrovat globálně sítí MasterCard. Síť
MasterCard funguje jako brána obsluhy těchto
transakcí k oboustrannému prospěchu zákazníků jak
JCB, tak MasterCard.

Značka Maestro se v Evropě objevila na více než 311
milionech karet, což je o 5,2% více než ve stejném
čtvrtletí roku 2007. Spotřebitelé mohou nyní kartami
Maestro platit v prodejnách u 6,7 milionu obchodníků
v celé Evropě.
„Významný růst společnosti MasterCard Europe ve
třetím čtvrtletí prokázal, jak se náš obchodní model
zpracovatele, poradce a poskytovatele licencí dokáže
vypořádat s náročnými makroekonomickými
podmínkami. Jsme hrdí, že se nám podařilo
dosáhnout takového úspěchu, jakým je 500 milionů
vydaných karet v regionu. Jsme přesvědčeni, že
tento mezník dokládá lépe než co jiného znalosti,
inovace a kvalitu, kterou přinášíme zákazníkům,“
uvedl Javier Perez, prezident společnosti MasterCard
Europe.
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PLATBY KARTAMI VISA ROSTLY V
ROCE 2008 V EVROPĚ
DVOJCIFERNÝM TEMPEM
Praha 21. ledna 2009 Společnost Visa Europe,
leader na evropském trhu
s platebními systémy, oznámila, že
objem plateb učiněných
prostřednictvím karet Visa u obchodníků (POS)
vzrostl za finanční rok 2008 o 10,3 procenta.

„Společnost MasterCard si uvědomuje, že její
zákazníci – finanční instituce – zažívají v ekonomice
těžké časy. Přesto s nimi nadále sdílí přesvědčení, že
máme mimořádnou příležitost nahradit hotovost a
šeky kartami a poskytnout tak všem účastníkům
platebního řetězce – od bank přes obchodníky až po
spotřebitele - dodatečnou hodnotu,“ dodal Javier
Perez.

Generální ředitel společnosti Visa Europe Peter Ayliffe
v Bruselu prohlásil: „To, že společnost Visa
Europe dokázala vykázat úspěch i za obtížných
ekonomických podmínek, které dnes ve světě
panují, je tím nejlepším důkazem o kvalitě
služeb, které v Evropě nabízíme bankám,
obchodníkům, firmám i spotřebitelům.“

Společnost MasterCard dosáhla v uvedeném čtvrtletí
řady významných obchodních úspěchů:

„Používání debetních karet Visa u obchodníků
vzrostlo v Evropě o téměř 11 % a v současné
době je realizováno více než 70 % všech
výdajů prostřednictvím debetních karet, což je
neklamnou známkou toho, že se nám daří při
platbách v obchodech úspěšně nahrazovat
hotovost a šeky. Zákazníci si uvědomili, že při
správě financí je debetní účet mnohem
bezpečnější a pohodlnější alternativa k
hotovosti,” dodává Ayliffe.

* Bezkontaktní platby vítězně táhnou Evropou v Rusku byla realizována první transakce MasterCard
PayPass a v Nizozemsku první transakce Maestro
PayPass. Systém PayPass je zaváděn celostátně na
Slovensku (VOLKSBANK) a v Portugalsku (SIBS).
Současně byla uzavřena smlouva o rozvoji
bezkontaktních plateb přes mobilní telefony se
společností Telecom Italia a rozvíjí se akceptace
bezkontaktních plateb při nových, neotřelých
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Klíčovým faktorem pro pokračující úspěšný růst
v Evropě je podle představitelů společnosti Visa
Europe inovace. Zejména elektronickému
obchodování se dařilo, když během vánočních
nákupů vzrostl počet online transakcí oproti
loňskému roku o plných 24 %. Inovace, jakými jsou
jednorázová kódová karta, předplacená karta,
bezkontaktní karty Visa pay Wave nebo technologie
mobilních plateb jsou rovněž důkazem toho, že Visa
Europe hodlá do evropského platebního průmyslu
dále investovat a poskytovat spotřebitelům
pohodlnější a bezpečnější způsoby plateb. Za
poslední tři roky jsme do výzkumu a vývoje nových
technologií investovali v průměru 87 milionů EUR.

dárkový koš plný francouzských delikates.
„Spoluprácí
s
českým
filmem
chceme
veřejnosti připomenout, že právě nákup lístků
do kina je jedním ze způsobů, jak lze platební
kartu využívat. S platební kartou od
MasterCard mohou lidé zaplatit za lístky do
kina nejen u pokladny, ale také mohou využít
pohodlné platby kartou přes internet,“ uvádí
Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe
pro Českou republiku a Slovensko.
Nová soutěž společnosti MasterCard spojená s
filmem Líbáš jako Bůh je jednou ze série kampaní,
které MasterCard pro své klienty každoročně
připravuje. „Tato
propagace
společnosti
MasterCard navazuje na úspěšný komunikační
koncept „K nezaplacení“. Cílem soutěže je
motivovat držitele karet k placení kartou za
běžné drobnější nákupy. Používání platebních
karet s sebou oproti platbě hotovostí přináší
řadu výhod jakými je například větší pohodlí
a bezpečnost. Platební karty představují pro
každého člověka jedinečnou možnost, jak si
efektivně ulehčit a zjednodušit život,“ dodává
Pavel Javorský.

Jednou z nejvýznamnějších investic učiněných
v poslední době byla zpracovatelská platforma, která
byla vybudována v Evropě a taky zde je
provozována. Jde o technicky nejvyspělejší systém
zpracování karet v Evropě a zároveň o systém
nejrychlejší a nejlevnější. V roce 2008 vykázal 13%
nárůst transakcí, jejichž celkový objem dosáhl výše
6,4 miliardy.
„Úspěšnost naší evropské platformy pro
zpracování transakcí lze nejlépe vidět na tom,
jak snadno se vypořádala s nejrušnějším
předvánočním dnem, kdy každou vteřinu
zpracovávala 731 transakcí a celkem za den
zpracovala 24,5 milionu transakcí o celkové
hodnotě 1.4 miliardy EUR,“ dodal Peter Ayliffe.

Více informací o kampaních MasterCard a používání
platebních
karet
naleznete
na
www.viceomastercard.cz
Líbáš jako Bůh

Na závěr Peter Ayliffe dodal: „Před deseti lety
bylo zavedeno euro, před rokem začala
fungovat SEPA s cílem poskytovat zákazníkům
konzistentní služby napříč různými druhy
plateb, tedy včetně karet. Společnost Visa
Europe bude i nadále usilovat o dosažení cíle,
který vytyčila SEPA - jde o jedinečnou
příležitost nahradit hotovost a přesunout se
k efektivnějším druhům plateb.”

Líbáš jako Bůh je název nového filmu režisérky Marie
Poledňákové. Jak již název
napovídá, půjde o bouřlivý
příběh plný emocí. Hlavní
hrdinka filmu Helena Altmanová
(Kamila Magálová), profesorka
na gymnáziu, má velmi
rozvětvenou rodinu a žije
v jednom bytě se svým bývalým manželem Karlem
(Jiří Bartoška). A právě rodina a všechno kolem ní
Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a
vlastní city nezbývá čas. Jednoho dne se ale seznámí
s lékařem záchranné služby Františkem (Oldřich
Kaiser) a naplno se zamiluje. Jak příběh dopadne se
dozvíte od 12. 2. 2009 ve filmu Líbáš jako Bůh, jehož
generálním partnerem je právě MasterCard. Více
informací na: www.libasjakobuh.cz

cardmag | rk | mmd

SPLŇTE SI S MASTERCARD SEN
FILMOVÝCH HRDINŮ
Praha, 12. ledna 2009 - Společnost MasterCard,
připravila pro všechny držitele
platebních karet MasterCard a zároveň
milovníky českých filmů soutěž
s filmem Líbáš jako Bůh. Šanci na
zajímavou výhru mají všichni, kteří
během soutěžního období od 10. 1. - 28. 2. 2008
provedou platbu prostřednictvím platební karty
MasterCard. Hlavní výhra čeká hned na tři šťastlivce,
jejichž platba se nejvíce přiblíží průměrné hodnotě
všech transakcí uskutečněných držiteli karet
MasterCard v průběhu soutěže.

cardmag | rk | ogilvy

Tři výherci si užijí prodloužený víkend v Paříži pro
dvě osoby, jako si to přáli hrdinové filmu Líbáš jako
Bůh. Vítězové se mohou těšit nejen na zážitky
z nejromantičtějšího města světa, ale také na
slavnostní večeři s režisérkou filmu Líbáš jako Bůh,
Marií Poledňákovou. Dalších deset soutěžících
v pořadí obdrží od společnosti MasterCard luxusní
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SPECIÁLNÍ EMISE KARET POŠTOVNÍ SPOŘITELNY A UNESCO
Praha, únor 2009. Poštovní spořitelna ve spolupráci s Českým
dědictví Unesco připravila pro klienty
Poštovní spořitelny atraktivní emisi
platebních karet Visa Electron Maxkarta.
Designy karet ze speciální emise přibližují
místa, která jsou zapsaná do Českého
dědictví Unesco. Mezi designy se uplatnily
motivy Českého Krumlova, Holašovic, Kroměříže, Prahy a Žďáru
nad Sázavou. Poštovní spořitelna navázala na předešlý projekt
úspěšné emise, která byla věnovaná Světovému dědictví Unesco.
Karty ze speciální emise jsou vydávané stávajícím i novým
klientům Poštovní spořitelny po celý rok 2009.

cardmag | rk

www.zdravotniboty.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
Central and Eastern European Card Markets l Budapest l 16.-17.4.2009
SMI l www.smi-online.co.uk l 4-th Antal SMI Conference
IT Underground Conference l Praha l 23.-25.5.2009
SW-konferencje Sp.Z o.o. l www.konferencje.software.com.pl l XII edition of int. conference
Mezinárodní konference o dopravní telematice l Praha l 30.-1.4.2009
ITS l www.itsprague.cz l Nadstavbové aplikace elektronických platebních systémů
Krize ekonomiky ČR l Praha l 31.3.2009
IIR l www.konference.cz l Vývoj - dopady - reakce státu
Understanding Risk Management in PPP Projects l London l 22.-23.4.2009
SMI l www.smi-online.co.uk/2009risk.asp
Retail & Transport Cards l London l 13.-14.5.2009
SMI l www.smi-online.co.uk/events
Evropský platební styk 2009 l Praha l 19.-20.5.2009
IIR l www.konference.cz
Mezinárodní konference cardforum 2009 l Písek l 19.-20.5.2009
SBK l www.cardforum.cz l Aktuální trendy v odvětví karet
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU

partner rubriky

LYŽOVÁNÍ S MASTERCARD
Monínec, leden 2009 - Společnost MasterCard, připravila pro své partnery z řad bankéřů aktivní odpoledne na
lyžích. Všichni, kteří přijali pozvání do Relax ski resortu Monínec určitě nelitovali. Účastníky přivítalo
pravé zimní počasí s nezbytnou mlhou. Na upravené 1200 metrů dlouhé sjezdovce si mohli
vyzkoušet jak lyže tak i snowboardy. Na závěr byla pro účastníky akce připravena večeře s místními
horkými speciality. MasterCard touto akcí navázal na podobné zimní aktivity z předešlých let, nyní
tedy s cílem podpořit domácí regionální ekonomiku. Nezbývá než poděkovat celému týmu pražské
kanceláře MasterCard Europe za skvěle připravenou akci!!
"Na závěr byla pro účastníky akce připravena večeře s místními horkými specialitami."

cardmag | rk l ogilvy l foto pfk
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Prestižní ocenění za nejlepší prezentaci na podzimní mezinárodní konferenci cardforum 2008 získala společnost
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CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, ARCHITEKTURY A DESIGNU DOX

V závěru loňského roku bylo otevřeno nové mezinárodní Centrum současného umění, architektury a designu DOX
v Praze Holešovicích. Centrum DOX vzniklo jako nezávislá iniciativa založená na přesvědčení, že Praha patří na
mezinárodní mapu současného umění a že k tomu, aby se věci daly do pohybu, je třeba začít.
Posláním je představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět a současně
podporovat prezentaci české umělecké scény v mezinárodních souvislostech. V poradním výboru centra přijaly
účast osobnosti světové kulturní scény jako např. Vincente Todoli, ředitel TATE Modern v Londýně či Willis
Harsthorn, ředitel Mezinárodního centra fotografie v New Yorku.
Na ploše několika tisíc m2 vznikl unikátní výstavní komplex považovaný
nezávislými kritiky za jeden z nejzdařilejších příkladů využití industriální
architektury a srovnatelný s nejlepšími příklady ze zahraničí. Stavba byla
nominována na prestižní cenu Miese van der Rohea a byla zahrnuta do
atlasu nejdůležitějších staveb současné světové architektury roku 2008
vydaného londýnským nakladatelstvím Phaidon. V říjnu 2008 DOX otevřel
své dveře veřejnosti mezinárodní výstavou „Vítejte v kapitalismu“ a serii
doprovodných programů, přednášek a diskuzí. První kapitola příběhu DOX byla napsána. …
Kapitola druhá právě začíná, pro další pokračování příběhu DOX
je třeba podpory a finančních prostředků. Existence DOX je
životně závislá, stejně jako existence všech obdobných institucí
ve světě, na podpoře veřejnosti, dárců, sponzorů a firemních
partnerů. Zde se nabízí otázka zda naše společnost dospěla do
stádia kdy je připravena ocenit, podpořit a přijmout spoluúčast za
fungování instituce jako je DOX? V České republice byla na
dlouhou dobu přerušena tradice filantropů a velkých gest, ale i
běžné ochoty darovat. Žijeme v době, kdy to, co nelze změřit,
spočítat, zhodnotit či předpovědět se neriskuje. DOX je příběhem
proti „tak zvané realitě“. Existuje mnoho důvodů proč se
nepřipojit, proč počkat, ale zároveň mnoho důvodů proč nečekat
a začít ! Příběh nepočká …

Centrum současného umění DOX | Poupětova 1 | 170 00 Praha 7 | www.doxprague.org
cardmag | z dopisu redakčně upraveno | www.doxprague.org
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SÍŇ SLÁVY ČESKÉHO KARTOVÉHO ODVĚTVÍ
V rámci podzimní konference cardforum 2008 byli za osobní přínos k rozvoji kartového odvětví v ČR do síně slávy
českého kartového odvětví uvedeni pánové Miloslav Bouček, obchodní a marketingový ředitel Diners club Czech
a Roman Kotlán, předseda sbk.
Více informací o síni slávy českého kartového odvětví naleznete také na
www.cardawards.cz, www.cardmag.cz a www.bankovnikarty.cz

cardmag | rk | foto pfk
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INSPIRACE

partner rubriky

Australská firma Nottage Design představila revoluční první průhledný kulečníkový stůl označený G-1. Luxusní
novinka nabízená ve čtyřech barevných variantách je složena z robustní ocelové konstrukce a jednolité skleněné
hrací plochy pokryté speciální průsvitnou ochrannou vrstvou.

Moderní design se nevyhýbá ani hře kulečník pocházející už z patnáctého století. Na pravidlech a stylu hry se nic
nemění, ale přichází nový kulečníkový stůl jako z vědeckofantastické literatury. Australská firma Nottage Design
proměnila typický dřevěný stůl v ladně vypadající ocelovou konstrukci a zelené hrací plátno za sklo.
Nový hrací stůl získal jméno G-1 a začal se prodávat ve čtyřech barevných variantách včetně leštěného kovu,
černé, bílé a vínové. Princip stolu je jednoduchý. Promyšlená maximálně minimalistická konstrukce umožňuje
vytvořit stolu úzký profil a nese silné sklo opatřené speciální vrstvou Vitrik, která zabraňuje poškození skla při
stoprocentní průhlednosti. Výsledkem je dojem poletujících hracích koulí, které se lehce vznášení na hrací ploše a
při správném úderu se viditelnou cestou dostávají do záchytného místa.
Nový křišťálově čistý stůl naznačuje slibnou budoucnost vývoje obdobných stolů do moderních domácností a
heren. Je jen otázka jak rušivá je při hře průsvitná hrací plocha, která bude nejspíše nabízena i v matné variantě.
Cena stolu je v současnosti závratných 40 tisíc dolarů včetně typické sady koulí, stříbrného trojúhelníku, šesti tág
a úchytu na zeď.
cardmag l rk | designmag.cz | nottagedesign.com

www.
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CARD ACADEMY

partner rubriky

SLOVNÍČEK TECHNICKÝCH „EUROZKRATEK“
Zkratky se už zabydlely v obecné i odborné češtině natolik že nás nepřekvapují, ale občas máme problém
pochopit odborný text kde autor opomněl dobrý zvyk každou použitou zkratku nejprve vysvětlit. Jako pomůcku
pro texty psané odbornou „eurohantýrkou“ přinášíme přehled těch, které se nám podařilo rozluštit.
A
ACH
ANSI
API
ATM

Automated Clearing House
American National Standards Institute
Application Programming Interfaces
Automated Teller Machine

B
BIC
BIN
BITS

Bank Identifier Code
Bank Identification Number
Banking Industry Technology Secretariat

C
CA
CAS
CAG
CSTF
CC
CCD
CEN
CENELEC
CEFACT
CEPS
CIR
CMFB
COGEPS
CPA
CPS
CSP

Certification Authority
Common Approval Scheme
Chairman's Advisory Group
Cards Standards Task Force
Common Criteria
Common Core Definitions
Comité Européen de Normalisation
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
.....
Administration, Commerce and Trade
Common Electronic Purse Specifications
Common Card Implementation Reccommendations
Committee for Monetary Financial Balance of Payment Systems
Contact Group on Euro Payments Strategy
Common Payment Application
Common Personalisation Specification
Certification Service Provider

E
EBXML
EACB
ECB
ECITC
ECSA
EDIFACT
ESC
EESSI
EMV
EPAS
EPSO
ESBG
ESCB
ESI
E-SIGN
ETSI*
Eurosmart

Electronic Business XML
European Association of Co-operative Banks
European Central Bank
European Commission for IT Testing and Certification
European Credit Sector Associations
Electronic Data Interchange for Administration and Trade
Europe Smart Card
European Electronic Signature Standardisation Initiative
Payment standard defined by Europay, MasterCard and Visa
Electronic Protocol Application Software
Electronic Payment Systems Observatory
European Savings Bank Group
European System for Central Banks
Electronic Signature Infrastructure working group
Electronic signature
European Telecommunication Standards Institute
European Smart Card Industry Association

F
FBE/EBF
FINREAD

Banking Federation of the European Union
Financial Transaction IC Card Reader

G
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GMCIG
GRCG
GSEC

Global Mobile Commerce Interoperability Group
Group for standardisation of e- commerce Report Co-Ordination Group
Group for standardisation of Electronic Commerce

I
ICTSB
IEC
IPI
ISIS
ISO
ISO CS
ISSS
IST

Information & Communications Technologies Standards Board
International Electrotechnical Commission
International Payment Instruction
Information Society Initiative for Standardization
International Organization for Standardisation
ISO Central Secretariat
Information Society Standardization System
Information Society Technologies

J
JTC

Joint Technical Committee

M
MeT
MIF
MIME

Mobile electronic Transaction
Multilateral Interchange Fee
Multipurpose Internet Mail Extensions

O
OASIS

Organisation for the Advancement of Structured Information Standards

P
PAN
PAS**
PASG
PED
PKC
PKI
POI
PP
PSSG
PSTDG
PSULG
PSWG
PTD

Primary Account Number
Publicly Available Specification Providers
Payment Advisory and Steering Group
PIN Entry Device
Public Key Cryptography
Public Key Infrastructure
Point of Interaction
Protection Profile
Payment Systems Steering Group
Payment Systems Technical Development Group
Payment System Users and Liaison Group
Payment System Working Group
Personal Trusted Device

S
SCSUG
SEPA
SERMEPA
SET
SME
SSL
SWIFT

Smart Card Security Users Group
Single Euro Payment Area
SERvicios Para MEDios de Pago
Secure Electronic Transaction
Small and Medium Enterprises
Secure Socket Layer (security protocol)
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

T
TSP

Trust Service Provider

U
UN EDIFACT

United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Trade

V
VPN

Virtual Private Network

W
WAP
WG

Wireless Application Protocol
Working Group

XYZ
XML
ZKA

cardmag no 1/09
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ETSI Projects:
3GPP
EP SCP
EP M-COM

3rd Generation Partnership Project
Smart Card Platform
EP M Commerce

PAS Members:
ATM Forum
DAVIC
DVB
EACEM
EBES
EBU
ECMA
ERTICO
EWOS
NMF
X/O

Asynchronous Transfer Mode Forum (Broadband Networks)
Digital Audio Visual Council
Digital Video Broadcasting
European Association of Consumers Electronics Manufacturers
European Broad for EDI Standardisation
European Broadcasting Union
European Computer Manufacturers Association
European Road Traffic Informatics Consortium
European Workshop on Open Systems
Network Management Forum
X open - Part of Open Group Consortium which prepares and markets specifications in IT sector

cardmag

Pojem česky

Pojem anglicky

Vysvětlení
Protokol definující pravidla pro bezpečné platby na internetu
z pohledu všech tří účastníků transakce - držitele, obchodníka a platebního systému. Je podporovaný všemi kartovými
asociacemi.
Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními
společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami
(přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.
Proces realizace transakcí provedených platební kartou
(bezhotovostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné
licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB).
Sada softwarových instrukcí a dat ve formě počítačového
programu určeného k provedení konkrétních funkcí.
U čipových karet to je konkrétní sada instrukcí a souvisejících dat používaná čipem pro interakci s terminálem k provedení transakce.

3D secure

3D secure

Acquirer

Acquirer

Akceptace karet

Acquiring

Aplikace

Application

ARN

ARN

Viz Referenční číslo zpracovatele / Acquirer reference data.

ATM

ATM

Zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.

ATM Off-site

ATM Off-site

Označení pro bankomat, umístěný mimo budovu banky.

Autentifikace

Autenthication

Viz Autentikační procedura

Autentikace

Autenthication

Viz Autentikační procedura

Autentikační požaAuthentication request
davek
Autentikační proceAutenthication procedure
dura
Autentikační prvek Autenthication element
Autentizace

Autenthication

Požadavek na autentikaci držitele karty zaslaný obchodníkem v protokolu 3-D Secure vydavateli, který je také pro
tento protokol certifikován.
Proces ověřující oprávněnost držitele karty k jejímu použití
nebo oprávněnost obchodníka k akceptaci karet.
Prvek, podle kterého se ověří oprávněnost držitele karty k
jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k poskytování
služeb.
Viz Autentikační procedura

V rámci Card Academy Vám budeme ve spolupráci se společností Global Payments Europe přinášet vzdělávací
část magazínu, kde budeme postupně vysvětlovat specifické názvosloví kartového odvětví.
cardmag | mz | SČMS, EPC, KPS ČBA
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PODPORUJEME

partner rubriky

PÍSECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL LETOS OPĚT PŘIVÍTÁ STUDENTSKÉ FILMY
Z CELÉHO SVĚTA
Písek, únor 2009. Jako každoročně přivítá začátkem října 2009 město Písek devátý ročník
Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek 2009, jehož pořadatelem je Soukromá vyšší
odborná škola filmová v Písku ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka. Na hojně
navštěvované akci studenty i filmovými fanoušky se každoročně představí na 40 filmů z celého
světa - od Polska, přes Izrael až po Virginii.
O kompletní realizaci festivalu se starají sami studenti píseckých
filmových škol a tradičně se jim daří vytvořit na tři dny v Písku
neopakovatelnou filmovou atmosféru, která je kromě hlavního
programu, rozděleného do několika soutěžních bloků, utvářena
filmovým promítáním doslova po celém městě a doprovodným
programem v podobě koncertů, workshopů vedených profesionály
z branže (v minulých letech např. Tomáš Baldýnský či F.A.Brabec)
a nejrůznějších kulturních akcí, například promítání pojízdného
kinematografu pana Čáslavského v překrásném prostředí Palackého
sadů.
Jednotlivé bloky soutěžních studentských filmů jsou promítány
v píseckém Kině Portyč, v jakémsi „srdci festivalu“, kde je umístěno také akreditační centrum. Kromě toho je zde
navíc možno shlédnout i filmy ze speciálního bloku „To nejlepší z FRAME“ a blok věnovaný pracím studentů
píseckých filmových škol.
Festival je soutěžní a mezinárodní, tudíž nemůže chybět ani mezinárodní festivalová porota. V té loni zasedli
animátor Martin Otevřel, srbský filmař Zwonimir Segi, polský režisér a kameraman Andrzej Wolf, slovenská
scenáristka Zuzana Liová a v neposlední řadě také hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer. Kromě nich do
poroty v minulosti zasedla celá řada známých osobností z domova i ze zahraničí - režisér Ivan Passer,
kameraman, potápěč, cestovatel a dobrodruh Steve Lichtag, argentinský režisér Emiliano Romeo, ředitel Letní
filmové školy Jiří Králík, francouzský režisér a scenárista Francois Gérard, ruský animátor a výtvarník Ivan
Maximov či slovenský dokumentarista prof. Martin Slivka. Kromě nich festival navštívili vzácní hosté - Jiří Menzel,
Eva Zaoralová, F.A. Brabec, Petr Brukner, Roland Biernaux (zakladatel ACJ - organizace pro výchovu mládeže
filmem z Belgie), Pavel Bém nebo Miroslav Ondříček.
Za zmínku stojí také festivalový (před)program, který probíhá dlouhodobě ještě před
samotným zahájením festivalu. Jedná se o sérii několika veřejných promítání a
filmových akcí na různých místech v Písku. První takovou akcí byly dne 11.2.2009
Ozvěny loňského 8. ročníku MFSF Písek 2008 v Kavárně U Vavřiny, kde byly
promítnuty vítězné snímky a byla zde poprvé veřejně představena letošní festivalová znělka. Jedním z mediálních
partnerů festivalu je i odborný magazín cardmag.
Festival započal svou historii v roce 1997, kdy manželé Terčovi krátce po založení Soukromé vyšší odborné školy
filmové zorganizovali jeho první ročník. Za léta svého trvání prošel festival rozsáhlým vývojem. Od roku 1998 se
konal jako bienále, od roku 2007 pak probíhá každoročně. Postupně se rozšiřovalo spektrum filmů, ale i
festivalových hostů a návštěvníků. K filmovým projekcím přibyly postupně i doprovodné programy (fotografické a
výtvarné výstavy, workshopy a semináře) a s každým dalším ročníkem navíc roste počet zastoupených zemí.
Organizátorům se dokonce podařilo překonat bariéru zemí Jižní Ameriky a poprvé získali pro Českou republiku
kolekci filmů z Brazílie.
Festival se díky své stoupající dobré pověsti těší přízni řady partnerů, především Města Písek, Jihočeského kraje,
Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, UPP, Panavision, Student Agency, Supervision, Palace
cinemas, Dikota, TV Nova a další).
Veškeré informace o festivalu a o aktuálním dění jsou k nalezení na oficiálních webových stránkách festivalu
www.filmfestpisek.cz. Bude zde zveřejněn oficiální program festivalu, veškeré kontakty na realizační tým
festivalu, loga sponzorů a partnerů festivalu, seznam festivalových lokací a informace o akreditacích. Pravidelně
zde budou kromě aktualit doplňovány i fotografie, tiskové zprávy a podobně. Ke stažení je na nich i přihláška na
festival. Organizační práce na letošním ročníku jsou již nyní v plném proudu a organizátoři doufají, že se jim i
letos povede přilákat do malebného jihočeského města Písek velké množství filmových fandů, kteří se budou moci
přesvědčit o tom, že studentský film je stále živý a že má po celém světě zajímavou konkurenci.
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CHARITA
Cardforum 2008, hotel Monty, Mariánské lázně, listopad 2008 Na sklonku roku 2008 proběhl v hotelu Monty v
Mariánských Lázních další ročník mezinárodní konference z odvětví
kartového businessu - cardforum 2008. Organizátoři konference
nezapomněli ani na charitativní akci, jejíž výtěžek věnovali na podporu
projektu „Zdravotní klaun“. V průběhu společenského večera si účastníci konference mohli zakoupit červený
klaunský nos a bílé rukavice, se kterými strávili celý večer. Nabídku využili všichni účastníci konference včetně
managementu hotelu Monty a podpořili tím alespoň touto formou dobrou věc. Vybraná částka 6.000,-Kč byla
věnována ve prospěch zmíněného projektu, v rámci kterého školení zástupci v kostýmech klaunů navštěvují
dlouhodobě nemocné děti v nemocnicích všech krajů ČR.
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HUMOR

partner rubriky

ZA PÁR LET V EU …
TAK TAKHLE BUDE JEDNOU VYPADAT INFORMAČNÍ SPOLEČNOST …
… aneb telefonická objednávka pizzy v roce 2015 v EU
Pizzaservis: Dobrý den! Děkujeme, že jste zavolali Pizzeriu Volcano. Můžeme...
Zákazník: Dobrý den, rád bych si něco objednal.
P: Můžete mi nejdříve povědět Vaše NIDC?
Z: Moje Národní Identifikační číslo je, malý moment...6102049998-45-54610.
P: Děkujeme, pane Haluška. Bydlíte v Růžové ulici 25 a Vaše telefonní čísloje 421-70-645-62-45. Vaše číslo práce
ve firmě Rourky a trubičky s.r.o. je 421-70-455-87-87, klapka 47. Z kterého telefonu voláte?
Z: Cože? Jsem teď doma. Odkud máte všechny ty informace?
P: Jsme napojení na národní modul Evropského informačního systému.
Z: Aha, no dobře. Chtěl bych si objednat dvě z Vašich speciálních pizz s extra porcí masa.
P: To by pro Vás nebylo vhodné.
Z: Prosím?
P: Podle Vašich lékařských záznamů máte vysoký krevní tlak a extrémně vysokou hladinu cholesterolu. Vaše
zdravotní pojišťovna by Vám Vaši velmi nezdravou volbu jídla určitě nepovolila.
Z: A do háje! A co byste mi teda doporučili?
P: Mohli byste vyzkoušet naši sójovo-jogurtovou pizzu s nízkým obsahem tuku. Určitě Vám bude chutnat.
Z: Jak můžete vědět, že mi bude chutnat?
P: Minulý týden jste si v knihovně vypůjčil knihu Sójové recepty pro gurmány. Proto si myslíme, že by Vám tato
pizza vyhovovala.
Z: Tak teda dobře. Vezmu si teda tyto dvě pizzy, rodinnou velikost prosím. Kolik mě ten špás bude stát?
P: Výborně, to by mělo pro Vás, Vaši manželku a Vaše čtyři děti stačit. Ten špás, jak jste to nazvali, Vás vyjde na
40 euro.
Z: Dám Vám číslo mé kreditní karty.
P: Je nám líto, ale budete muset zaplatit v hotovosti. Úvěrový rámec Vaší kreditní karty jste přečerpali před 12 dny.
Z: Aha, tak teda skočím do bankomatu pro peníze, abych měl, až přijede Vaše dodávka.
P: Obávám se, že ani z toho nic nebude. I kontokorentní úvěr na Vašem osobním účtu jste už přečerpali. Možná
by vám mohla půjčit paní Vajcíková z přízemí. Podle našich záznamů dostala včera důchod a po zaplacení
nájemného a všech poplatků by ještě měla mít 52 euro, pokud mezitím nebyla nakupovat ...
Z: To je jedno. Jednoduše ty pizzy pošlete. Peníze budu mít připravené. Jak dlouho to bude trvat?
P: Budeme mít trochu zpoždění, máme mnoho objednávek. Odhadujeme to zhruba na 30 minut. Pokud ale
spěcháte, můžete si pizzy přijet vyzvednout osobně, když budete mít peníze. Ale myslím si, že transport rodinných
pizz na motorce není příliš pohodlný.
Z: Odkud víte, že jezdím na motorce?
P: Je tu poznámka, že jste přestali splácet Vaše auto. Ale motorku už máte splacenou, takže předpokládám, že ji
používáte.
Z: Ale teď jste mě už fakt nas.ali, vy...
P: Dávejte si laskavě pozor na jazyk, pane! Kvůli urážce na cti státního úředníka jste už byl v roce 2009 trestaný.
Z: lapá po dechu
P: Přejete si ještě něco?
Z: Ne, děkuji. Vlastně ano, nezapomeňte mi přibalit ty dva litry
Eurocoly zadarmo, jak to slibujete v reklamě!
P: Je mi líto, ale vylučovací doložka k EU normě č. Y236
Z5630098/2010 výdej slazených nápojů zadarmo diabetikům
přísně zakazuje ...
cardmag | převzato
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