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EDITORIAL …
Matterhorn

Matterhorn je jeden z nejznámějších vrcholů světa. Je snem mnoha lezců vystoupat na vrchol nebo
se alespoň pokusit zdolat tento provokující štít. Je snem každého Japonce nechat se vyfotografovat
s pozadím právě této hory. Matterhorn je díky svému specifickému tvaru skvělým
zapamatovatelným, a tudíž marketingovým nástrojem a obchodním artiklem. Ne náhodou švýcarský
průmysl služeb a obchodu velmi často využívá symbol právě Matterhornu jako úspěšnou prodejní
značku (od čokolád přes turistické upomínkové předměty až k seriozním službám a produktům).
Vůbec Švýcarsko je velmi zajímavé a nutno říci, že i velmi zručné z hlediska marketingové
komunikace a marketingu obecně.
Ono to samozřejmě není jen o tom, že ve Švýcarsku „vyrostly“ Alpy do zajímavých výšek a scenérii,
podstatné je to, že např. švýcarská vláda, jednotlivé kantony a státní instituce se starají o to, aby
státní marketingová komunikace směřovala k úspěšné prezentaci a prodeji švýcarských služeb a
Švýcarska obecně. Umí si snad někdo u nás představit to, aby stát pomáhal s marketingovou
komunikací a podporou drobným živnostníkům a podnikatelům jako je to ve Švýcarsku ? Asi ne, a
ještě bych za takový návrh sklidil výsměch či pobavení, možná i poznámku, abych se probudil …
No myslím si, že probudit by se měli zcela jiní a poměrně hodně rychle !! A dost možná by se měla
probrat i celá společnost a lehce to spočítat těm, kteří způsobili rozvrat nejen státní ekonomiky, ale i
celého společenského klimatu. Jeden takový „Matterhorn“ máme na konci května 2010 před sebou a
nutno říci, že nepotřebujeme k tomu, abychom ho zdolali horolezeckou výbavu ani speciálního
vůdce. Stačí když každý z nás použije selský rozum a kapku své osobní odpovědnosti.

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

MasterCard ve spolupráci
s Intersparem pomáhá dětem pod
patronátem Nadace Terezy
Maxové najít nový domov

minerální vody. Celkem bylo návštěvníkům rozdáno
13 048 Teribear výrobků. ,,Rozdávat radost je
k nezaplacení, a ve vztahu k dětem to platí
dvojnásob. Proto doufáme, že celkový výtěžek
této akce v hodnotě 50 134 Kč k dětským
úsměvům jistou měrou rovněž přispěje,“ říká
Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe
pro Českou republiku.

Společnost MasterCard se zapojila do projektu
Nadace Terezy Maxové dětem a
společnosti Interspar s názvem
Teribear, který má za cíl pomoci
opuštěným dětem nalézt nový
domov. Každého zákazníka, který
v období od 16. do 24. 12. 2009
zaplatil platební kartou MasterCard v obchodech
Interspar částku vyšší než 200 Kč, odměnila
společnost MasterCard zdarma výrobkem
z charitativní kolekce Teribear. Přispěla tak za každý
darovaný výrobek určitou částkou na její konto.
Celková hodnota výtěžku společnosti MasterCard pro
nadaci byla 50 134 Kč.
Praha, 18. ledna 2010 - Společnost MasterCard se ve
spolupráci s obchodním
řetězcem Interspar se
zapojila do projektu
Nadace Terezy Maxové
dětem
s
názvem
Teribear. Tento projekt
nabízí široké veřejnosti
atraktivní, pestrou a
designovou
kolekci
charitativních výrobků,
které
je
možné
zakoupit, a tak přispět
určitou částkou na
konto nadace. Výtěžek
z
tohoto projektu,
jehož motto zní: „Hrdinou může být každý”,
napomůže snížení počtu dětí v ústavech a podpoří
rozšíření a profesionalizaci pěstounské péče.

cardmag | rk | Ogilvy

Společnost Sonet otevřela svou
kancelář v pražském downtownu
Praha, únor 2010 Společnost Sonet s.r.o.
otevřela svou pražskou
kancelář. Pražská lokalita byla zvolena tak, aby se
společnost Sonet ještě více přiblížila svým současným
klientům a partnerům a poskytla tak odpovídající
úroveň pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. Nová
adresa pražské kanceláře společnosti Sonet s.r.o. se
nachází v moderním prostředí pražského
„Manhattanu“ v místě kde již jsou a dále porostou
nové mrakodrapy, Gemini Budova B, Na Pankráci
129/1724, Praha 4. Na uvedené adrese bude
zanedlouho působit i partnerská společnost
Hypercom.

Pomoci dětem se rozhodla i společnost MasterCard.
Každý zákazník, který v předvánočním období zaplatil
platební kartou MasterCard v obchodech Interspar
částku vyšší než 200 Kč, měl možnost získat zdarma
výrobek z unikátní kolekce Teribear. Společnost
MasterCard tak přispěla za každého zákazníka, který
si vyzvedl výrobek,
určitou částkou na
konto nadace. Tyto
výrobky
si
mohli
zákazníci vyzvednout u
stánků
společnosti
MasterCard, umístěných
právě v obchodech
Interspar. Pro zákazníky
byly připraveny výrobky
jako
perníčky
s
čokoládovou polevou,
dárkový balicí papír,
papírové kapesníčky či
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Ke slavnostnímu otevření 17.2.2010 byla pozvaná
celá řada významných hostů a partnerů společnosti
Sonet. „Jsme tam kde jsme slíbili být,
v blízkosti našich klientů“, říká Jan Pištělák,
ředitel společnosti Sonet.

český film režiséra Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení a
bude po skončení soutěže vylosován mezi 10 výherci
z každého multikina CineStar.
„Našimi soutěžními kampaněmi se snažíme
především podpořit placení platebními kartami
MasterCard. Spojení soutěže s
filmovým
zážitkem tedy považujeme za zajímavou
příležitost, jak motivovat naše klienty k
pohodlnému a jednoduchému placení. Platební
karty MasterCard mohou být efektivním
nástrojem i pro platby menších částek,
například za vstupenky na film,“ říká Pavel
Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku.

cardmag | rk

Soutěžte v multikinech CineStar
s platebními kartami MasterCard
Společnost MasterCard ve spolupráci se sítí multikin
Cinestar připravila pro držitele
platebních karet MasterCard soutěž
o zajímavé ceny. V období od 4.
března do 31. března 2010 stačí
zaplatit lístek na nový český film
Ženy v pokušení platební kartou
MasterCard. Z každého multikina v síti CineStar
bude vylosováno 10 výherců.

Výhrami v této soutěži je 10 jednoměsíčních
voucherů na vstup do prostor Energy clubů
společnosti Holmes Place, dále pak 100 digitálních
audiopřehrávačů Philips GoGear Spark. Výherci
budou informováni o jejich výhře e-mailem nebo
telefonicky po 20. dubnu 2010. Více informací o
samotné
soutěži
naleznete
na
www.mastercard.com/cz.

Praha, březen 2010 - Držitele platebních karet
MasterCard se mohou zúčastnit soutěže, která
odstartovala ve čtvrtek 4. 3. 2010 a poběží do 31. 3.
2010. Výhru získá ten, kdo zaplatí kartou MasterCard
v 11 multikinech sítě CineStar za vstupenku na nový

cardmag | rk | Ogilvy

SBK představilo ukazatele domácího vývoje oblasti platebních karet
za rok 2009
Praha 23.2.2010 - Sdružení pro bankovní karty - SBK uspořádalo tiskovou konferenci, na které představilo
základní statistické ukazatele domácího rozvoje odvětví platebních karet v roce 2009.
V průběhu setkání s medii byly komentované meziroční nárůsty resp. poklesy
v jednotlivých oblastech. František Jungr, předseda SBK shrnul vývoj v roce 2009 a
pokusil se interpretovat některé z možných směrů dalšího vývoje, zejména oblasti
contactless. Karel Kadlčák, šéf Bezpečnostního výboru SBK, přiblížil oblast
bezpečnosti, prevence a monitoringu v odvětví platebních karet v roce 2009. Oba zmínění poskytli rozhovor pro
zpravodajské pořady ČT, Z1 a Radiožurnálu. Tisková zpráva spolu se statistikami SBK za rok 2009 a 4.q. 2009
byly prostřednictvím ČTK zveřejněny 23.2.2010. Fotoreportáž, tisková zpráva a statistiky jsou k dispozici na
www.bankovnikarty.cz v sekci media servis.
V krátkosti přinášíme základní informaci vztahující se k vývoji v roce 2009.
počet karet celkem

9 054 308

-

z toho čipových karet

7 891 543

-

z toho debetních karet

7 372 327

-

z toho kreditních karet

1 681 981

meziroční nárůst

1,37%

meziroční nárůst

8,96%

meziroční nárůst

2,10%

meziroční pokles

-1,71%

Počet vydaných karet v roce 2009
Komentář: Celkový počet vydaných karet vykazuje meziroční nárůst 1,37%; přičemž nárůst u debetních karet
znamená 2,10% nárůst oproti meziročnímu poklesu u kreditních karet v úrovni - 1,7,%. Za zmínku stojí další
nárůst čipových karet u nichž zaznamenáváme téměř 9% meziroční nárůst.
Počet obchodních míst

62 614

meziroční nárůst

7,94%

Počet platebních terminálů

66 901

meziroční nárůst

19,9%

Počet internetových obchodníků

2 295

meziroční nárůst

24,6%

Počet bankomatů

3 679

meziroční nárůst

4,10%

Infrastruktura pro akceptaci karet v roce 2009
Komentář: Celkový počet obchodních míst, které akceptují platební karty meziročně narostl o 7,94%; přičemž
nárůst u počtu instalovaných platebních terminálů je meziročně 19,9%. Počet internetových obchodů akceptující
karty zaznamenal meziroční nárůst o 24,6%. Počet bankomatů instalovaných na domácím trhu vzrostl na 3.679
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Používání karet v roce 2009
počet transakcí u obchodníků

194 231 582 transakcí

meziroční nárůst

14,7%

objem plateb

200 924 496 000,- Kč

meziroční nárůst

6,33%

1 034,- Kč

meziroční pokles

-7,35%

průměrná platba

Komentář: Celkově byly karty v obchodní síti v roce 2009 více používané, a to s meziročním nárůstem téměř
15%. Celkový objem transakcí hrazených kartami v obchodní síti vzrostl meziročně o 6,33%. Díky skutečnosti, že
jsou platební karty využívány k úhradám i menších částek, došlo k meziročnímu poklesu průměrné karetní
transakce o více než 7% na 1.034,- Kč.
počet výběrů v bankomatech

156 490 704 transakcí

meziroční nárůst

objem výběrů v bankomatech

579 401 141 000,- Kč

meziroční pokles

-1,38%

3 702,- Kč

meziroční pokles

-2,02%

průměrný výběr

0,63%

Komentář: Meziroční nárůst počtu výběrů hotovosti se v roce 2009 nepatrně zvýšil, celkový objem výběrů se
meziročně snížil o více než 1%, zároveň došlo i k meziročnímu snížení průměrné částky výběru hotovosti na
3.702,- Kč
Používání karet v roce 2009 na internetu
počet transakcí u obchodníků

1 932 532 transakcí

meziroční nárůst

objem plateb

3 048 472 000,- Kč

meziroční nárůst

1 577,- Kč

meziroční pokles

průměrná platba

14,7%
48,1%
-21,3%

Komentář: Meziročně vzrostl počet internetových obchodníků, kteří akceptují karty o 24,6%, zároveň vzrostl
počet i objem internetových transakcí hrazených kartou o 14,7 resp. 48,1%. Průměrná transakce se meziročně
snížila o více než 20%.
Používání karet v obchodě a v bankomatech
Komentář: Zvýšil se rozdíl v používání karet ve prospěch používání karet v obchodní síti oproti výběrům
hotovosti. V roce 2009 byl počet plateb u obchodníků o 24,11% vyšší než počet výběrů hotovosti z bankomatů.
Naproti tomu objem výběrů hotovosti z bankomatů je 2,88 vyšší než objem plateb u obchodníků.
o SBK
Sdružení pro bankovní karty - SBK je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací,
jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. V
zájmu svých členů jedná s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. SBK rozvíjí a
koordinuje činnost v oblastech nekonkurenčního charakteru, zejména v oblasti prevence, bezpečnosti, edukace,
provozních a technických charakteristik, legislativního rámce apod. Více informací o SBK a veškeré statistiky
naleznete na www.bankovnikarty.cz
cardmag | rk
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František Jungr, Karel Kadlčák

František Jungr

Karel Kadlčák

František Jungr

František Jungr

Karel Kadlčák

fotoreportáž z tiskové konference SBK ke statistickým
údajům z kartového odvětví v ČR za rok 2009
Foto: Pavel Kryka © 2010

Karel Kadlčák
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ

partner rubriky

Kanadská banka BMO koupila
severoamerický Diners Club

Spojených státech působí pod názvem Harris Bank a
BMO Harris. Více informací na www.bmo.com.

Koncem
roku
2009
oznámila
společnost BMO (Bank of Montreal)
dokončení akvizice Diners Club North
America. BMO se tak dostala mezi
špičku vydavatelů karet v Severní Americe.

Giesecke & Devrient otevřel
továrnu na karty v Nitře

cardmag | rk | diners club czech

Společnost Giesecke & Devrient (G&D) otevřela
v roce 2006 továrnu na
Nitře na personalizaci
SIM karet pro mobilní
operátory ve východní
Evropě. Vybavení nyní
zahrnuje i výrobní linku
na
čipové
karty
vybavenou nejmodernější technologií, s produkcí 205
miliónů karet za rok (z toho je cca 130 mil. SIM
karet). Počet místních zaměstnanců se za 3 roky
zdvojnásobil, dosáhl počtu 500. Další produkty kromě
SIM karet a čipových karet pro elektronické platební
aplikace, zahrnují identifikační karty a zdravotní
karty.

Akvizice urychlila původní záměr banky BMO, a to
expandovat do sektoru karet ve Spojených státech.
Rozšířila tak svůj již existující program na globální
úroveň díky mezinárodní síti poboček Diners Club a
jejich spolupráci s BMO. „Tato akvizice rozšiřuje
náš
globální
program,
umožňující
nepřekonatelný výběr pro potenciální klienty
v Severní Americe,“ řekl pan Wellesley, generální
ředitel BMO Spend & Payment Solutions.
Akvizice přináší BMO exkluzivní právo na vydávání
karet Diners Club jak pro korporátní tak individuální
klienty v USA a Kanadě. BMO potvrdila, že si
ponechá klíčové obchodní ředitele a relationship
managery (nemůžu přijít na český ekvivalent), aby si
zajistila hladký přechod a profesionální zákaznický
servis. „klienti DC mohou těšit na naši
spolupráci, která jim přinese řadu skvělých
výhod,“ dodal Wellesley.

V říjnu 2009 Giesecke & Devrient (G&D) prošel
úspěšnou certifikací na personalizaci čipových karet
MasterCard a VISA. Nyní může vystupovat jako
hlavní personalizační centrum pro střední a východní
Evropu. Tímto úspěšným krokem se společnost G&D
zavedla jako ucelený poskytovatel služeb spojených
s platebními kartami zahrnující hodnotový řetězec od
výroby karet a jejich personalizaci až po jejich
doručení konečnému zákazníkovi.

BMO je čtvrtou největší bankou podle objemu vkladů
a zároveň nejstarší bankou v Kanadě vůbec. Byla
založena v roce 1917 v Montrealu. V Kanadě působí
pod názvem BMO a má více než 900 poboček, které
slouží více než sedmi milionům zákazníků. Ve
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KARTY V ČÍSLECH

partner rubriky

Pětiletý přehled statistických údajů o platebních kartách v ČR
SBK zpracovává a publikuje na svých webových stránkách čtvrtletně statistické údaje o trhu platebních karet
v ČR. Ročně pak tyto údaje sestavuje do pětileté časové řady, následující řada zahrnuje roky 2005 až 2009:
Vydávání platebních karet (Issuing):
V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa, Z nebankovních karet zahrnují statistiky
SBK v současné době v ČR vydávané karty American Express, Diners Club a karty společnosti CCS. Vývoj počtu
vydaných, tzv. aktivních karet (karty které jsou evidovány v databázích vydavatelů jako použitelné) podávají
následující tabulky a grafy:
Počty vydaných karet

2005

2006

2007

2008

2009

Počet karet celkem

7 390 357

7 865 227

8 623 124

8 931 872

9 054 308

z toho čipové

2 830 302

3 488 627

5 811 912

7 242 426

7 891 543

971 911

1 261 606

1 648 977

1 711 205

1 681 981

6 418 446

6 603 621

6 974 147

7 220 667

7 372 327

kreditní (včetně charge)
debetní

10 000 000
8 000 000

Počet karet celkem

6 000 000

z toho čipové

4 000 000

kreditní (včetně charge)

2 000 000

debetní

0
2005
Meziroční nárůst%

2006

2007

2008

2009

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

7,61

6,43

9,64

3,58

1,37

Počet karet

30,64

23,26

66,60

24,61

8,96

kreditní

z toho čipové

160,61

29,81

30,70

3,77

-1,71

debetní

9,27

2,89

5,61

3,53

2,10

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

2005

2006

2007

2008

2009

99 756 686

116 890 828

137 899 579

169 254 912

194 231 582

114 584 198

133 746 846

155 830 892

188 964 124

200 924 496

1,149

1,144

1,130

1,116

1,034

250 000 000
200 000 000
150 000 000
Počet plateb

100 000 000

Objem plateb (tis.Kč)

50 000 000
0
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Meziroční změny počtu a objemu plateb v%
2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

Počet plateb

19,48

17,18

17,97

22,74

14,76

Objem plateb (tis.Kč)

24,92

16,72

16,51

21,26

6,33

Výběry z bankomatů tuzemskými kartami doma i v zahraničí:
2005

2006

2007

2008

2009

Počet výběrů

125 159 933

133 737 642

144 062 332

155 495 854

156 490 704

Objem výběrů (tis.Kč)

422 183 267

475 192 728

531 282 074

587 490 302

579 401 141

3,373

3,553

3,688

3,778

3,702

Průměrný výběr (tis. Kč)

2005

2006

2007

2008

2009

Počet výběrů

Poměr plateb a výběrů:

125 159 933

133 737 642

144 062 332

155 495 854

156 490 704

Objem výběrů (tis.Kč)

422 183 267

475 192 728

531 282 074

587 490 302

579 401 141

3,373

3,553

3,688

3,778

3,702

2008

2009

Průměrný výběr (tis. Kč)

2005

2006

2007

Počet plateb

99 756 686

116 890 828

137 899 579

169 254 912

194 231 582

Počet výběrů

125 159 933

133 737 642

144 062 332

155 495 854

156 490 704

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8

2008

2009

Poměr počtu plateb a výběrů
2005

2006

2007

Objem plateb (tis.Kč)

114 584 198

133 746 846

155 830 892

188 964 124

200 924 496

Objem výběrů (tis.Kč)

422 183 267

475 192 728

531 282 074

587 490 302

579 401 141

3,7

3,6

3,4

3,1

2,9

Poměr objemu plateb a výběrů

Akceptační síť platebních karet | Acquiring
Významnou charakteristikou trhu platebních karet je akceptační prostředí. Ve statistikách SBK je charakterizováno
údaji skupiny Acquiring. Ta zahrnuje údaje o počtu akceptačních míst a o platbách kartami u smluvních
obchodníků českých bank a o výběrech hotovosti z bankomatů instalovaných českými bankami na území ČR. Jsou
zde zahrnuty transakce všech karet použitých v těchto obchodech a bankomatech, tedy karet vydaných nejen
v ČR ale i v zahraničí. (Českými bankami rozumíme banky s bankovní licencí platnou pro území ČR).
Licenční oprávnění od mezinárodních karetních asociací k uzavírání smluv na akceptaci platebních
karet (acquiring) v ČR mají tyto banky:
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB a.s.
HVB Bank Czech Republic a.s. od r. 2007 Unicredit Bank a.s.
Komerční banka, a.s.
Raiffeisenbank a.s. (činnost býv. eBanky)

Vývoj počtu obchodních míst která přijímají platební karty k platbám je v následující tabulce a
grafu:
2005

2006

2007

2008

2009

Počet obchodních míst

54667

53 265

54 340

58 007

62 614

Počet plat. terminálů

44661

41 875

50 529

55 783

66 901
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Vývoj počtu a objemu plateb domácími i zahraničními kartami v obchodních místech v ČR:
2005

2006

2007

2008

2009

Počet plateb

120 342 199

137 414 580

159 110 446

181 228 776

203 033 195

Objem plateb (tis. Kč)

142 735 769

165 619 320

190 019 145

210 374 705

211 215 404

1,186

1,205

1,194

1,161

1,040

Průměrná výše platby (tis. Kč)

250 000 000
200 000 000
150 000 000
Počet plateb

100 000 000

Objem plateb (tis. Kč)

50 000 000
0
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2009

Další údaje charakterizují vývoj počtu bankomatů a jejich využití k výběrům hotovosti:

Počet bankomatů (ATM)

2005

2006

2007

2008

2009

2892

3 096

3 363

3 534

3 679

4000
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Počet bankomatů (ATM)
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Výběry hotovosti domácími i zahraničními kartami v bankomatech v ČR:
2005

2006

2007

2008

2009

Počet výběrů

133 508 321

145 681 337

152 097 961

162 688 149

166 703 439

Objem výběrů (tis.Kč)

447 277 044

508 918 549

554 989 857

609 466 254

610 956 301

800 000 000
600 000 000
400 000 000

Počet výběrů

200 000 000

Objem výběrů (tis.Kč)

0
2005

Meziroční změna v procentech:

2006

2007

2008

2009

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

Počet výběrů

5,28

9,12

4,40

6,96

2,47

Objem výběrů)

11,31

13,78

9,05

9,82

0,24

Jednotlivé detailní roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou k dispozici na webových stránkách SBK
www.bankovnikarty.cz
cardmag | mz
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ROZHOVOR
V letošním roce si připomínáme 20-leté působení společnosti Muzo/GPE na trhu. Využil jsem tuto
příležitost o položil jsem několik otázek Stanislavu Coufalovi, obchodnímu řediteli společnosti GPE.
Roman Kotlán, cardmag: Jak ten čas letí … vzpomene si ještě někdo kolem Tebe
na úplné začátky společnosti?
Stanislav Coufal, GPE: Souhlasím s Tebou, ten
čas opravdu letí. Global Payments má za sebou již
přes 40 let zkušeností a letos na podzim oslavíme 20
let existence na českém trhu. Akciová společnost
MUZO, a.s. navázala v roce 1990 na více než
třicetiletou tradici státního podniku MUZO, který se
zabýval zpracováním dat pro podniky zahraničního obchodu. Konkrétně v roce
1992 byl zprovozněn první bankomat v Praze na náměstí Republiky (naproti České
národní banky) a byly vydány první platební karty. Poté MUZO zahájilo projekt k
vybudování centralizované sítě ATM a POS.
Málokdo z našich klientů si asi dnes vzpomene, že MUZO bylo zkratkou pro celý
název Mechanizační ústředna zahraničního obchodu. Ve firmě máme stále
spoustu zaměstnanců, kteří svou celoživotní pracovní kariéru spojili s naší firmou
ještě v dobách, kdy se o kartách a zpracování transakcí s nimi, vůbec nic
nevědělo. Za úspěšným přerodem jedné z mnoha tehdejších „výpočetek“ ve
společnost specializující se na kartový byznys stojí celá řada mých stávajících
kolegů. Namátkou dokážu jmenovat Pavla Slepičku, Miroslava Janáka, Miloslava
Fridricha, Milana Jirmana, Janu Vágnerovou, nebo třeba Karla Járu.
Roman Kotlán, cardmag: V 90. letech byla společnost MUZO poskytovatelem služeb, který na trhu neměl
konkurenci. Dnes je situace na trhu podstatně jiná, jak se tento fakt promítl a promítá do činnosti a strategie
společnosti GPE?
Stanislav Coufal, GPE: Global Payments je svým způsobem v celém bývalém východním bloku velkou raritou.
Hned na počátku, kdy jednotlivé země začaly s přechodem od centrálně řízených ekonomik k volnému trhu, se
jako základní stavební kámen procesu začala rozvíjet bankovní infrastruktura. Existující státní i nově vznikající
soukromé retailové banky začaly s vydáváním karet a budováním akceptačních sítí ATM a POS. Všem bylo jasné,
že ekonomicky ideálním modelem je outsourcing processingu u nezávislé společnosti, která by koncentrací
transakcí dokázala realizovat významné výnosy z rozsahu a dosáhnout tak nižší průměrné ceny za transakci.
Takovým způsobem vzniklo několik center v téměř každé východoevropské zemi, včetně tehdejšího
Československa.
V tomto směru nebylo MUZO žádnou výjimkou. V čem se ale odlišujeme, a to významně, je naše dnešní pozice na
lokálním trhu. Zatímco všichni naši zahraniční „kolegové“, které dnes můžeme do jednoho označit za konkurenty,
svou pozici postupně ztráceli a ztrácí, tak Global Payments si své postavení nejen udržuje, ale i nadále upevňuje.
Zlom přišel před necelými deseti lety. Konkurence tehdy začala vyrůstat ze tří směrů zároveň. Do Evropy v té
době začaly prostřednictvím akvizic přicházet zaoceánští procesoři jako právě Global Payments, First Data
neboTSys. Lokální procesoři začali pod vedením nových vlastníků měnit svou strategii národních procesorů a
směřovat na nové zahraniční trhy kde hledali nové příležitosti. Paralelně s tím probíhala expanse mezinárodních
bank na Východoevropských trzích. Banky, které přišly na nové trhy, v mnoha případech sebou přinesly vlastní
řešení (inhouse, nebo outsourcované) a tím ukrojili část koláče místnímu procesorovi. Buď přešly na vlastní
inhouse řešení, a nebo v tom pro lokálního hráče horším případě, sebou přivedly konkurenta, který se pak na
daném trhu mohl jednodušeji etablovat. Jako třetí konkurent se začala prosazovat specializovaná inhouse řešení
jako je OpenWay, nebo Smart Vista z Ruska, nebo skandinávský Tieto Enator.
Pro nás toto nesmírně zajímavé období znamenalo naprosto fundamentální změnu. Museli jsme se z místní
společnosti s úkolem věnovat se svým vlastníkům změnit na obchodně orientovanou organizaci se standardním
obchodním řízením. Museli jsme vyrůst z lokálního dodavatele na regionálního hráče, protože nám bylo jasné, že
domácí trh má své limity růstu. Tuto změnu jsme, jak už jsem zmínil, podle mého zvládli velmi dobře a naše
značka má v celém regionu dobrý zvuk a banky nás znají. Hlavně se nám povedlo Rusko. To bylo velmi důležité.
Roman Kotlán, cardmag: Co ty osobně považuješ za největší hodnotu a silnou stránku společnosti GPE na
současném trhu doma i v zahraničí?
Stanislav Coufal, GPE: Tady bych si dovolil začít trochu ze široka a pochlubím se „peřím“ naší mateřské
společnosti Global Payments. Global Payments má velmi konzervativní a zásadovou expanzivní politiku.
Soustředíme se na náš core byznys což jsou transakce. To je to co nás živí, to je to v čem jsme dobří.
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Expandujeme prostřednictvím organického růstu. Ale i prostřednictvím akvizic. A akvizice je něco co skutečně
umíme a v čem jsme troufám si říct nejlepší v našem oboru. Soustředíme se jen na příležitosti, které jsou jak se
říká „the right fit“ a pokud kupujeme společnost, tak si chceme být jistí tím, že investice zvýší hodnotu
společnosti, a že naši akcionáři z toho budou benefitovat.
Musím se přiznat, že jsem byl ve své době hodně frustrovaný, když jsme byli nesmyslně přeplacení v několika
klíčových tendrech při prodejích processingových společností po Evropě a viděl jsem jak naše konkurence ‚lehce“
dobývá kvóty prostřednictvím akvizic. Krize ovšem ukázala, kdo dělal správná rozhodnutí. Global Payments je
dnes finančně velmi silná společnost. I v loňském krizovém roce jsme vykázali růst a ziskovost. Nízká úroveň
zadlužení nám umožňuje dále akvizičně expandovat. V loňském roce jsme dokončili dvě velmi významné akvizice
v Anglii a v Rusku. V Anglii jsme za přibližně 750 milionů dolarů odkoupili od banky HSBC její merchant acquiring,
který obsluhuje přes 135 tisíc obchodních míst ve Velké Británii a poskytuje internetový acquiring v 35 zemích
světa. Stali jsme se tak pátým největším zpracovatelem bezhotovostních transakcí v Evropě. Tento obchod měl
zajímavou genezi. V roce 2008 jsme založili s HSBC podnik, do kterého banka vložila celé portfolio svých klientů a
Global Payments následně odkoupilo 51%. Je to model, který jsme již před tím úspěšně uplatnili v Kanadě, nebo
v jihovýchodní Asii. V loňském roce nám HSBC nabídlo k prodeji zbylých 49% a současné prodloužení naší alianční
smlouvy s bankou na 10 let! To svědčí o velké důvěře. Protože všichni tito obchodníci jsou samozřejmě v drtivě
většině „bankovními“ klienty HSBC. A úroveň naší služby bude ovlivňovat jejich rozhodování o tom, se kterou
bankou budou spolupracovat v budoucnu.
V Ruské federaci jsme dokončili akvizici místního lokálního procesora United Card Systems. Kromě
processingových služeb pro banky, které jsou identické s tím co děláme v GPE mají také linii merchant acquiringu
s 30% podílem na trhu. Na tuto akvizici jsem nesmírně pyšný, nejen proto, že jsem měl možnost být u tohoto
obchodu, ale taky proto, že nikdo z našich konkurentů se v Rusku nedokázal prosadit. A to se mnozí doopravdy
snažili :-)
Máme prostředky v akvizicích pokračovat a dnešní doba je tomu opravdu nakloněna. Pro naše bankovní klienty je
toto nesmírně důležité. Na naší stabilitě a kvalitě servisu závisí doslova jejich bytí a nebytí Čímž se vracím k Tvé
původní otázce na silnou stránku GPE. Naší silnou stránkou je naše spolehlivost. My jsme spolehlivý, a stabilní
partner. Nedávno jsem se bavil s provozním ředitelem jedné bankovní skupiny, který mě nesmírně pobavil svým
postřehem: Stando, vy jste ve stejně nevděčné pozici jako já, o Vás se ví a mluví akorát když je něco špatně…
V této hlášce je obrovský kus pravdy, který si možná mnozí naší klienti ani neuvědomují. My jim umožňujeme
soustředit se na svůj hlavní byznys. Na druhou stranu, ale doufám, že se o nás mluví i v tom případě, že všechno
klape.
Roman Kotlán, cardmag: Vidíš na domácím trhu nějakou zajímavou příležitost, kterou byste chtěli kultivovat a
nabídnout ke komerčnímu užití?
Stanislav Coufal, GPE: Upřímně nejsem zastáncem „exotických“ produktů a funkcionalit s pochybnou
ekonomikou, jejichž jediným cílem je spíš se za každou cenu se odlišit od konkurence. Mám rád produkty a
funkcionality, které mohou najít širokého užití u finálních uživatelů, držitelů karet, nebo obchodníků. V tomto
směru bych se zmínil o multicurrency pro obchodníky. Je to funkce, která jim umožní dávat ceny svým
zákazníkům v zahraničních měnách, kupující mohou v těchto měnách platit, a obchodník bez jakékoliv konverze
tuto měnu dostane na příslušný účet. Praktické užití je zejména u obchodníků kteří prodávají zahraničním
zákazníkům. Ideální pro internetový obchod. Určitě to bude velmi hojně využito v určité přechodné době před
přijetím Eura.
Jako další záležitost bych zmínil DCC. Dynamic Currency Conversion. Obchodník může zákazníkovi nabídnout
platbu v jeho domácí měně a současně na svůj účet dostat plnou cenu v korunách za kterou své zboží a služby
nabízí. Podle našich odhadů u nás cizinci bezhotovostně utratí minimálně 20 miliard korun a minimálně 30 miliard
si vyberou z bankomatů. V praxi téměř každý druhý držitel zahraniční karty souhlasí s platbou zafixovanou v jeho
vlastní měně pokud je mu taková možnost nabídnuta. A funguje to i na bankomatech. I obchodník i banka mají
z této konverze své provize…
Multicurrency máme. Nad DCC zatím přemýšlíme.
Roman Kotlán, cardmag: Máte v nabídce nějakou službu, která by 100% byla převzata ze zahraničí od Vaší
mateřské společnosti?
Stanislav Coufal, GPE: Naopak J, našim americkým příbuzným se nesmírně líbí naše řešení předplacených
privátních karet. Jsme technologicky trochu jinde, protože naše mateřská společnost procesuje platby hlavně pro
obchodníky. GPE tyto služby poskytuje bankám. Ale je to i tím, že Amerika byla ve vývoji nových služeb a funkcí
vždy trochu konzervativnější než zbytek světa. Klasickou ukázkou je EMV ...
Roman Kotlán, cardmag: Několik let jsi působil na ruském trhu, můžeš, pokud to lze, srovnat český a ruský
trh? Co mají společného a co rozdílného?
Stanislav Coufal, GPE: Rozdílů je dnes hodně, ale myslím, že jdeme podobným směrem. Začínali jsme na
stejné startovní čáře. Stejně jako u nás se v Rusku vloni slavilo 20 let od počátku vydávání bankovních karet.
Stejně jako u nás se v Rusku neprosadili lokální karetní schémata a celému trhu dominují VISA a MasterCard.
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Stejně jako u nás se postupně přechází od hotovostních transakcí k bezhotovostním i když to jde trochu ztuha.
Jinými slovy, výchozí a konečný bod, jsou asi stejné. Jen ta cesta je trochu jiná. Ale na to jsme asi u Ruska
zvyklí, ne?
Rusko bylo a je stále z mnoha důvodů zemí, kde je hotovost pro lidi důležitá. Zatímco u nás je už dnes na
bankomatech méně transakcí než u obchodníků, tak v Rusku lidé strkají svou kartu do bankomatu více než
čtyřikrát častěji než do platebního terminálu. Je naprostým standardem, že člověk přijde k bankomatu s železnou
pravidelností dvakrát za měsíc aby si vybral celou zálohu a pak celou dobírku.
Roman Kotlán, cardmag: Uf, teď na mě dýchnul závan „starých časů“
A pozor, vyplácet zálohu ukládá zákon! A taky existují pracovní knížky kam každý zaměstnavatel dává své razítko,
datum nástupu, pozici, datum odchodu a důvod. Je to takové uzákoněné CV. A to čemu my u nás dne říkáme
„Ejč Ár“ se v Rusku jmenuje „Kádrovik“. :-)
Ale zpátky k tématu. Velká závislost na hotovosti, sebou přinesla bouřlivý rozvoj bankomatových sítí a funkcí na
bankomatech, které u nás buď vůbec neexistují, anebo nemají takové využití. ATM je pro mnoho držitelů karet
jediným kanálem k jejich bankovnímu účtu. Přes ATM se standardně platí účty za telefon, televizi, komunální
služby, převádí se peníze, vydávají se a splácí úvěry. ATM peníze nejen vydává, ale i přijímá a to vše i bez
fyzického použití karty. U nás toto nikdy nevznikne, protože by se na většinu těchto funkcí nenašla u klientů bank
dostatečná poptávka. Ale vklad hotovosti přes ATM tu nabízíme. Takže spíš přejímáme zkušenosti z Ruska než
z Ameriky.
Roman Kotlán, cardmag: Lide z kartové komunity Tě znají po profesionální stránce, můžeš poodkrýt některé
ze svých soukromých zálib?
Stanislav Coufal, GPE: Času na koníčky v poslední době moc nezbývá, ale pokud mám možnost, velmi rád si se
svou partou kamarádů zahraju fotbal. Když to jde, v zimě rád zaútočím na pár sjezdovek. Naposledy se mi to
povedlo v Jánských lázních s celou rodinou. Měli jsme štěstí na počasí, děti se dost vydováděly - dovolená se
opravdu vydařila. Pokouším se i o golf. Kousek od našeho domu máme totiž prvotřídní hřiště a byl by hřích na něj
jen koukat z okna. :-)
Roman Kotlán, cardmag: Vraťme se k 20-ti letému výročí působení společnosti na trhu, připravujete nějakou
zajímavou akci či aktivitu, která by připomněla význam společnosti na domácím trhu?
Stanislav Coufal, GPE: Ano, Global Payments Europe letos slaví 20 let existence na českém trhu a naši klienti,
dodavatelé a ostatní příznivci se mohou těšit na společenskou akci, která proběhne na podzim tohoto roku.
Koncept večírku bude určitě zajímavý, ale vzhledem k tomu, že vše je zatím v plenkách, nerad bych něco
prozrazoval. Ale věřte, že je na co se těšit!
Roman Kotlán, cardmag: Na sousedním slovenském trhu se rozšiřuje nabídka různých inovativních technologiíí
např. contactless. Předpokládáš v brzké době uplatnění podobných technologií i na čs. trhu?
Stanislav Coufal, GPE: Banky o tyto technologie zájem mají, ale všem je jasné, že pozitivní byznys case
vyžaduje kritickou masu. A ta kritická masa musí narůst velmi rychle, aby investice nebyla ztrátová. Banky dnes
nechtějí jít do takových rizik, takže bez podpory asociací, případně nějaké dohody mezi samotnými bankami se to
neobejde.
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PROFIL SPOLEČNOSTI
Na českém trhu působí řada velkých finančních institucí. Vedle toho se začínají prosazovat i menší
poskytovatelé finančních služeb. Jedním ze subjektů, který na sklonku roku 2009 ohlásil vstup na
kartový trh je Akcenta, spotřební a úvěrové družstvo. Předsedu představenstva, Otu Schlossbergra
jsem požádal o rozhovor, aby našim čtenářům představil spotřební a úvěrové družstvo Akcenta.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš krátce představit společnost Akcenta?
Otakar Schlossberger, akcenta: Akcenta holding je tvořena třemi společnostmi, a to
AKCENTA CZ, AKCENTA Energie a AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. AKCENTA CZ je
držitelem devizové licence a již více než deset let zajišťuje pro své klienty obchodování
s devizami a zprostředkování zahraničního platebního styku. AKCENTA Energie se zabývá
obchodními aktivitami v oblasti fyzické dodávky elektrické energie. Já osobně jsem pak
představitelem poslední a nejmladší části našeho holdingu Akcenta, spořitelního a úvěrního
družstva. Jedná se o společnost, která doplňuje rozsah služeb nabízených předchozími dvěma
jmenovanými o klasické bankovní služby.
Roman Kotlán, cardmag: Společnost Akcenta má poměrně široký záběr služeb,
můžeš našim čtenářům přiblížit úvěrové družstvo Akcenta a její nabídku?
Otakar Schlossberger, akcenta: Naše společnost, které je svým právním postavením družstvo, nabízí téměř
všechny základní bankovní produkty. V prvé řadě bych zmínil depozitní produkty na bázi spořících účtů,
termínovaných vkladů a revolvingových termínovaných vkladů, kterými pro naše klienty – členy družstva,
přinášíme vyšší zhodnocení vkladů než velké bankovní domy. V současnosti patří námi nabízený výnos k nejlepším
na trhu. Přitom vklady našich členů jsou pojištěny ve stejné výši jako u bank, tzn. do hranice 50 tis. EUR ve 100%
výši vkladu. Druhou stěžejní oblastí pro naše klienty je operativní poskytování úvěrů, zejména pro podnikatele a
menší firmy-právnické osoby. Samozřejmostí je zajišťování rychlých a levných platebních služeb, vedení
platebních účtů a online přístup klienta ke svým účtům a službám prostřednictvím internetového bankovnictví. Ve
srovnání s bankami je naše aplikace uživatelsky velmi jednoduchá. Před spuštěním je oblast zahraničního
platebního styku, kdy se naše společnost stala řádným členem nadnárodní společnosti S.W.I.F.T., která zajišťuje
mezinárodní elektronickou komunikaci s celým finančním světem.
Roman Kotlán, cardmag: Na sklonku roku 2009 jste začali pro své klienty vydávat debetní karty
Visa Electron, jaký je mezi Vašimi klienty o karty zájem?
Otakar Schlossberger, akcenta: Platební karty k platebním účtům
považujeme za základní produkt pro možnost zejména bezhotovostního
placení na drobné nákupy pro podnikatele a úhradu potřeb rodiny pro klienty
v pozici nepodnikatele. Poptávka po kartách od našich klientů je značná
zejména už proto, že naše družstvo nazajišťuje klasickou pokladní službu,
tedy práci s hotovostí. Jsme totiž zaměřeni na elektronizaci služeb a
nechceme podporovat hotovostní operace. Uvědomujeme si však, že někteří
naší klienti budou pravidelně požadovat hotovost. Více než na klasické výběry
v bankomatech, se chceme více orientovat na využívání služby cash back, která je spojena s užitím karty u
obchodníka k bezhotovostnímu nákupu. Tato služba je pro klienty zcela zdarma. Obchodník však musí tuto službu
umožňovat. Počet obchodních míst se však stále rozšiřuje a dnes jich je v ČR již přes 3000.
Roman Kotlán, cardmag: Pro design Vaší karty jste použili vyobrazení motýla, lze s určitou mírou
nadsázky charakterizovat i Vaše služby? Elegance a rychlost obsluhy
Otakar Schlossberger, akcenta: Design karty byl zvolen právě takový, aby zdůrazňoval lehkost a přitom byl
líbivý a neagresivní. Jsem názoru, že také přístup mých spolupracovníků k našim klientům při poskytování všech
služeb odpovídá právě tomuto symbolu. Navíc forma družstva, kdy klient je členem a má práva větší, než klasický
klient banky, umožňuje bližší vztah mezi družstvem a jeho členy.
Roman Kotlán, cardmag: Cítíš ve Vašem segmentu družstevních záložen nyní větší konkurenci než
tomu bylo dříve v prostředí bank? Cítíš konkurenci v nabídce družstevních záložen na jedné straně
a bank na straně druhé?
Otakar Schlossberger, akcenta: Ano, jistě, konkurence zde je a je to správně. Jen konkurence nás vybudí
k vyšší kvalitě. Cílem našeho snažení je spokojený člen družstva, klient, kterému „jeho“ družstvo nabídne stejnou,
ne-li lepší kvalitu služeb než banky nebo konkurenční záložny. Určitě je to slovo do „pranice“, jak se říká. Já si pod
pojmem „lepší“ nevybavuji zrovna např. šířku služeb, ale spíše vstřícnost produktu vůči klientovi. Znám dobře
řadu internetových aplikací různých bank a musím říci, že než se v některých člověk zorientuje, tak to chvilku
trvá. Naše řešení internetové aplikace je opravdu velmi jednoduché, a proto nepotřebuje žádnou složitou
uživatelskou příručku . I přesto máme, je-li to potřeba, návod, který si může klient jednoduše „rozkliknout“.
Družstevní záložny jsou vlastně malé banky. Některé sice sbírají jen vklady a zhodnocují je poskytováním úvěrů,
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ale stále více družstevních subjektů se pouští i do nabídky ostatních služeb, které nemusí být zrovna ziskové,
například právě platební karty. Jsem ale názoru, že nabídka platebních karet patří dnes mezi standardní bankovní
produkty, byť na úrovni družstevní banky. A my chceme nabízet svým klientům všechny běžně využívané platební
nástroje a služby v takové šíři, aby u nás byli spokojeni.
Roman Kotlán, cardmag: Plánujete pro Vaši klientelu vydávání úvěrových karet?
Otakar Schlossberger, akcenta: Není na to jednoduchá odpověď. Z hlediska produktového bychom jistě řekli,
že ano ... ale je to opět o ekonomii produktu ... Již jsme dokonce zahájili předběžná jednání o možnosti vydávání
kreditních karet s karetní asociací. Vzhledem k tomu, že jsme v současné době „nastartovali“ celou řadu produktů,
které se ještě ani nezaběhly a potřebujeme ještě dokončit zavedení zahraničního platebního styku, vydávání
kreditních karet odsuneme na pozdější dobu. Kromě toho lze částečně nahradit potřebu rychlého úvěru nahradit
povoleným překročením debetního rámce (v podst. KTK úvěr).
Roman Kotlán, cardmag: Uvažujete o využití Vaší holdingové nabídky služeb (prodej energie,
vydávaní karet) pro vytvoření nějakého zajímavého věrnostního programu pro své stávající resp.
nové klienty? Peníze a energetické komodity jsou a budou středem zájmu i v budoucnu.
Otakar Schlossberger, akcenta: Určitě se již nyní snažíme o synergické efekty při prodeji služeb v rámci
holdingové struktury. Máme na čem stavět a z čeho vycházet. Dokážeme nabídnout klientovi standardní bankovní
produkty, zprostředkovat nákup deviz, zajistit převod do zahraniční a ještě mu nabídnout dodávku elektrické
energie. I velké banky, renomovaní vydavatelé platebních karet, nabídly svým klientům věrnostní program až po
několika letech aktivní produkce. Jistě přijde doba, a nebude to asi dlouho trvat, kdy i my budeme mít zájem, aby
náš klient - družstevník, naše produkty nakupoval a užíval je ke spokojenosti své a svých blízkých nebo své firmy.
Roman Kotlán, cardmag: Plánujete rozšířit nabídku v používání platebních karet o některé další
služby (platby inkasa, mobilní operátoři, úhrada služeb v ATM)
Otakar Schlossberger, akcenta: V současné době ani v krátkém horizontu tyto služby neplánujeme. Budeme
se věnovat především rozšíření našich aktivit do dalších teritorií. Není již tajností, že jsme získali povolení ČNB
podnikat na území hostitelského státu v rámci jednotné evropské licence, která se vztahuje také na spořitelní a
úvěrní družstva. Tím prvním hostitelským státem bude Slovenská republika. Naše služby budeme chtít nabídnout
novým členům družstva právě ze Slovenska, a to ve stejné kvalitě a rozsahu jako je tomu v České republice.
Inkasní způsob placení v rámci vnitrostátního platebního styku zajišťujeme jako standard, totéž se týká i SIPO
nebo převodů důchodů ve prospěch účtu našich družstevníků. Určitě vejdeme v jednání s mobilními operátory
z důvodu internacionalizce potvrzovacích sms zpráv při realizaci platebních služeb prostřednictvím naší
internetové aplikace, která pracuje v on-line režimu po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu …
Roman Kotlán, cardmag: Co bys chtěl zdůraznit závěrem?
Otakar Schlossberger, akcenta: Naše spořitelní a úvěrní družstvo AKCENTA má velké ambice, které nejsou
nesplnitelné. Chceme být družstevní bankou, na kterou se mohou její členové vždy a všude spolehnout. Tým
našich pracovníků je tu od toho, aby uspokojoval potřeby našich klientů pokud možno s co nejnižšími náklady.
Naše poplatková politika se řídí zásadou jednoduchosti a průhlednosti. Řadu poplatků jsme dokázali na rozdíl od
naší konkurence eliminovat, i když nejdeme cestou samých nul v sazebníku. Každý rozumný klient pochopí, že
banka má se svou činnosti vždy spojeny jisté náklady. Pokud jsou služby kvalitní, tak není co řešit.
Roman Kotlán, cardmag: Děkuji za rozhovor a přeju úspěch na trhu.
cardmag | rk
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Alfred Nobel, jedna z nejznámějších švédských osobností
(posmrtná maska)

Svět se nestal nemravným, takovým vždy byl ...
Ocenění nedostane vždy ten, kdo je ho hoden více. Nedávno, ve věku 98 let umřela žena jménem Irena. Během
druhé světové války Irena získala povolení k práci ve Varšavském getu jako instalatérka/svářečka. Měla k tomu
svůj důvod.
Irena věděla o plánech nacistů se židy. Na dně tašky s nářadím vynášela děti z ghetta, v
zadní části svého náklaďáku měla místo pro starší děti. Tam také vozila psa, kterého
vycvičila štěkat, když auto projiždělo branou. Vojáci to nechtěli řešit a také štěkot mohl
zamaskovat zvuky, které děti mohly případně vydávat.Během své činnosti Irena dokázala
takto zachránit až 2500 děti.
Chytili ji, nacisti ji přelámali nohy, ruce a brutálně ji ztloukli. Irena si vedla poznámky o
všech dětech, které se jí podařilo osvobodit. Uschovala je ve sklenici, zahrabané pod
stromem na její zahrádce.
Po válce se pokusila najít rodiče a znovu spojit rodiny. Ale většina skončila v plynových
komorách. Děti se dostaly do dětských domovů a byly adoptované. V roce 2007 byla
Irena Sendler nominována na Nobelovu cenu míru. Ale zvolená nebyla.
Cenu dostal Al Gore za projekt o globálním oteplování ...
Uplynulo více než 60 let od ukončení Druhé světové války ...
cardmag | převzato z internetu
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PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

Švédsko z pohledu platebních karet
Švédsko, Švédské království - Konungariket Sverige, oproti hornatému Norsku je většinou
ploché, s mírně zvlněnou krajinou a horami na západě země. Zaujímá strategickou polohu
podél Dánské úžiny spojující Baltické a Severní moře. Získalo nezávislost 6. června 1523, kdy
byl Gustav VASA zvolen králem. Švédsko je konstituční monarchií, s ústavou z 1. ledna 1975,
s jednokomorovým parlamentem, Riksdag, s 349 poslanci; hlavou státu je od 1973 král Carl
XVI Gustaf. Státní svátek 6. června je věnován Dni švédské vlajky (1916) a Dni národa (1983).
Švédsko bylo vojenskou mocností v 17. století (boj o Karlův most v 1648), ale již po dvě století se neangažovalo
v žádné válce. Zachovalo si ozbrojenou neutralitu v obou světových válkách. Úspěšný švédský ekonomický model
kapitalistického systému se prolínal s významnými prvky sociálního státu až do 90. let 20. stol., kdy vysoká
nezaměstnanost a ekonomický pokles v letech 2000-02 a 2009 vyvolal jeho zpochybnění. Daňová disciplina
v minulých letech umožnila Švédsku překonat ekonomické výkyvy. Švédsko se připojilo k Evropské unii v 1995,
ale veřejnost odmítla zavedení eura v referendu v roce 2003. Právní systém je ovlivněn zvykovým právem; přijímá
povinnou jurisdikci Mezinárodního soudu s výhradami.
Švédsko svou rozlohou 450 295 km2 (ČR má pětinovou rozlohu, 78 866 km2) a počtem obyvatelstva
9 059 651 (v ČR 10 212 000 obyv.) patří k velkým státům Evropy (4. pořadí co do rozlohy), s hustotou obyv. 20
obyv/km2 (srov. s UK - 250, ČR - 130, Francie - 111); přirozený přírůstek obyvatel je 0,158%, tj. 14 300 ročně.
Nejníže položeným místem je vysušený záliv jezera Hammarsjon, poblíž Kristianstad -2,4 m; nejvyšší horou je
Kebnekaise 2 111 m. Z hlediska ochrany prostředí se Švédsko musí vyrovnávat s kyselými dešti a znečišťováním
Severního a Baltického moře.
Švédská ekonomika má četné přírodní zdroje: železnou rudu, měď, olovo, zinek, zlato, stříbro, wolfram, uran,
arzén, živec, dřevo, vodní energie. Vlivem míru resp. neutrality po celé 20. stol., Švédsko dosáhlo záviděníhodné
životní úrovně ve smíšeném systému vyspělého kapitalismu a sociálního státu. Má vynikající distribuční systém,
vnitřní i externí komunikace, zručnou pracovní sílu. Dřevo, vodní energie a železo tvoří zdroje pro ekonomiku
zaměřenou na zahraniční obchod. Privátní podniky vytvářejí 90% průmyslové výroby, na čemž se strojírenství
podílí 50%. Zemědělství tvoří pouze 1% HDP a zaměstnanosti. Až do r.2008 se Švédsko těšilo trvalému
ekonomickému růstu podporovaném rostoucí domácí spotřebou a silným exportem. Růst a silné finance umožnily
středo-pravicové vládě implementovat reformní program cílený na zvyšování zaměstnanosti, snižování prvků
sociálního státu a zefektivnění úlohy státu v ekonomice. Přes silné finance a dobrou základnu se Švédsko od 3.q
2008 dostalo do recese.
Obyvatelstvo se skládá ze Švédů s minoritami Finů a Samů (Laponci); první generace imigrantů zahrnuje Finy,
národnosti z Jugoslávie, Dány, Nory, Řeky a Turky. Ve městech žije 85% obyvatelstva; luteránské náboženství
vyznává 87% obyvatel. Pracovní síla čítá 4,93 milionů (54,4% obyv., 2009, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku
15-64 let je 65,5% (v ČR 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 5,93 mil. V zemědělství pracuje jen 1,1% (v ČR
3,6%), v průmyslu 26,6% (v ČR 40,2%) a ve službách 72% (v ČR 56,2%) obyvatelstva (2009). Očekávaný věk
dožití při narození je 80,9 let.
V 2008 dosáhl pokles HDP - 4,6% (ČR - 4,2% ) a také nezaměstnanost vzrostla na 9,3%. Inflace se snížila
z 3,5% v 2008 na - 0.5% v 2009. Veřejný dluh dosáhl 43,2% HDP. Počet imigrantů ročně dosahuje 1,66
migrantů/1 000 obyv., tj. 15 000 imigrantů ročně. (odhad 2009)
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2009), která tvoří nejpokročilejší
telefonní síť v Evropě s vysoce vyvinutou infrastrukturou: počet pevných telefonních linek dosáhl 5,3 miliónů
(v ČR 2,278 mil., 2008, počet mobilních čísel činí 11 mil. (v ČR 13,78 mil., 2008) s koaxiálními a vícevodičovými
kabely pro hlasovou komunikaci a paralelní mikrovlnný radiový reléový systém pro další telefonní kanály.
Počet internetových serverů narostl na 3,886 mil. (v ČR 3,233 mil., 2009) a počet internetových uživatelů dosáhl
8,1 mil. (v ČR 6,03 mil., 2008). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb,
jako z pohodlí občanského života: síť železnic dosáhla 11 633 km (v ČR 9 620 km), silnic je 425 300 km, včetně 1
740 km dálnic (v ČR 128 512 km, včetně 657 km dálnic), a délka vodních cest je 2 052 km (v ČR 664 km).
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V tabulce je srovnání ekonomik Švédska a Česka.
Srovnání ekonomik, 2009 (odhad
HDP (při paritě kupní síly)

Švédsko

Česko

333,2 mld. USD
6 120 mld. CZK
231 mld. EUR

256,7 mld. USD
4 615 mld. CZK
178 mld. EUR

Počet obyvatel

9,060 mil.

10,220 mil.

36 800 USD
1 071 971 CZK
40 470 EUR

25 100 USD
461 037 CZK
17 421 EUR

Počet pracujících

4,93 mil.

5,38 mil.

Nezaměstnanost

9,3%

9,3%

Míra inflace

-0,5%

1,1%

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009)

Bankovní sektor pro obyvatelstvo

SEB

Největší banky (2008)
Kapitál
Banka
(mld. SEK)
1 395

Počet poboček
174

Swedbank Group

1 341

783

Nordea Bank

1 263

335

Handelsbanken

942

461

Danske Bank*

691

DnB NOR Bank*

75

Länsförsäkringar Bank

69

SkandiaBanken

31

Dexia filial*

27

GE Money Bank

18

Celkem 10 největších

5 851

Všechny banky

6 282

* Zahraniční pobočky

110

Švédský bankovní sektor sestával na konci roku 2008
z celkem 118 bank; z toho 34 bank s omezeným ručením
(4 pobočky zahr. bank), 29 poboček zahraničních bank, 53
spořitelen a 2 družstevní banky. V porovnání s rokem 2007
se zvýšila přítomnost zahraničních bank (byly založeny 2
nové dceřiné banky a 4 pobočky patřící zahraničním
bankám).
Švédskému bankovnictví dominují 4 velké komerční banky:
SEB (Stockholms Enskilda Bank, zal. 1856), Swedbank
(1820), Nordea Bank (1820) a Handelsbanken (1871),
které obhospodařují téměř 80% bankovního kapitálu, a
68% z celkem 2000 poboček. Swedbank a Handelsbanken
mají největší síť poboček. Zatímco název banky Nordea je
jeden z nejnovějších u švédských bank, původ banky má
190letou historii; jedním z prvních klientů byl Hans
Christian Andersen. Dnes Nordea zastřešuje na 250 bank.

Zdroj: Švédská národní banka

Vydávání karet ve Švédsku
Hotovost je primárně používána k úhradě malých částek a má největší podíl na platebních transakcích. její podíl
však stále klesá s rostoucím podílem platebních karet. V roce 1950 činil podíl hotovosti 10%, v 2008 jen 3,2%.
Ve Švédsku bylo v roce 2006 19,1 miliónů platebních karet; s podílem 2,5 karty/obyvatele, to činí švédský trh
karet čtvrtým největším v západní Evropě. Počet karet mezi lety 2002 - 2006 vzrostl podle indexu CAGR o 4,6%.
Během posledních dvou let se počet debetních karet se zvýšil o 22%, počet charge karet trochu poklesl a kreditní
karty zaznamenaly růst o 43%. Debetní karty s okamžitým zaúčtováním představovaly 47% podíl ze všech karet,
přičemž dominovaly bankovní karty. Charge karty se podílejí téměř 26% a jsou povětšinou používány
společnostmi prodávající pohonné hmoty. Kreditní karty vydávanými bankami, soukromými vydavateli a T&E
společnostmi tvoří 27% podíl.
Největší vydavatelé. Swedbank Group, jako největší vydavatel ve Švédsku, vydala 4,1 mil. karet, což jí dává podíl
21% na trhu. Druhá banka Nordea má podíl 11%. Třetí bankou je Ikanobanken s 9% trhu; drtivá většina jejích
karet má vlastní značku a generují nízký objem.
Největší vydavatelé karet
Vydavatel

Debetní

Charge

Kreditní

Celkem

Swedbank

3 533 000

67 000

464 000

4 064 000

Nordea Bank

1 500 000

180 000

340

2 020 000

1 650 000

1 650 000

237

1 600 000

Ikanobanken
ICA Banken

1 363 000

SEB

674 000

373 000

498 000

1 546 000

Handelsbanken

873 000

40 000

600 000

1 513 000
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Typy karet
VISA zůstává nejsilnějším hráčem; VISA a Electron produkty
zaujaly 55% podíl všech mezinárodních karet, i když se tento
podíl v letech 2004-2006 snížil o 7 procent. MasterCard
zaznamenal siný růst (160%) v kreditních kartách, ale jeho
debetní karty navýšily jen o 6%, zatímco celý nárůst VISA byl v
sektoru debetních karet. U obou společností byl zaznamenán
pokles charge karet. Maestro karty posílily v letech 2004-2006
o 60% a jsou 3x četnější než VISA Electron. Karty American
Express rovnoměrně posilovaly a je jich nyní 5x více než karet
Diners Club.

Využívání karet ve Švédsku
Bankomaty
Ve Švédsku jsou provozovány dvě sítě bankomatů - Minuten a
Bankomat. Síť Minuten je vlastněna bankou Swedbank a
sdružením 67 nezávislých spořitelen. Swedbanka síť řídí a
zpracovává transakce pro své bankomaty. Síť Bankomat je
provozována společností CEKAB, která vystupuje jako front-end
switch pro bankomaty četných bank, včetně Handelsbanken a
Danske Bank, a jako back-end switch pro Nordea Bank a SEB.
Celkem bylo v 2008 ve Švédsku 3 267 bankomatů, a do celkového
počtu bankomatů v západní Evropě přispívá pouze 0,9%;
s meziročním nárůstem o 4% (tj. 117 ATM). Růst byl zpomalen
v 2007 a pokles pokračoval i v 2008, neboť Danske Bank,
Handelsbanken, SEB a členové sítě Minuten snížili počet svých
bankomatů.
Hustota bankomatů je pouze 361 na milion obyvatel (např.
v Dánsku 543, Norsku 492, Česku 338), což Švédsko staví pod
průměrnou hustotou 707 v západní Evropě. Z hlediska bankovních
poboček činí hustota instalovaných bankomatů v regionu 157 bankomatů na 100 poboček. Z hlediska hustoty
bankomatů na geografickou oblast zaujímá Švédsko 3. nejnižší místo v západní Evropě s 11 bankomaty na 1 000
km2 (průměr v celém regionu činí 82 ATM/1 000 km2, v ČR 22). Vysvětlení je zřejmé, Švédsko spolu s Norskem a
Finskem jsou nejméně zalidněné státy regionu.
Trh je vysoce koncentrovaný, kdy pět největších provozovatelů vlastní 76% instalací. Největším vlastníkem je
Swedbank s 761 ATM, ale Swedbank jako skupina má 1 067 ATM (v síti Minuten). Většina bankomatů je
umístěna ve zdi bankovních poboček. Všechny banky (kromě dvou) dávají přednost takovému řešení a
Sparbanken má největší podíl těchto ATM
Největší provozovatelé bankomatů
(81%). Jedinou výjimkou je ICA Banken, jejíž
bankomaty jsou umístěny v prodejnách
Banka
Počet bankomatů
Podíl na trhu
obchodů a banka Danske Bank, která
upřednostňuje bankomaty mimo pobočky Swedbank
761
23,3%
(tyto bankomaty tvoří 93% jejích
643
19,7%
bankomatů). Takové bankomaty představují Nordea bank
45% ATM ve Švédsku, bankomatů v předsálí
Handelsbanken
413
12,6%
poboček je pouze 6% a jen 2% v halách
poboček.
SEB
366
11,2%
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Kontakten

301

9,2%

Danske Bank

206

6,3%
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Funkčnost bankomatů
Bankomaty patřící bankám Nordea a SEB poskytují informaci o zůstatku na obrazovce a možnost převádět peníze
mezi účty. Bankomaty v síti Minuten zobrazují reklamní hlášky a umožňují změnu PINu. Dobíjení mobilu umožňují
pouze bankomaty banky SEB. Informaci o směnných kursech nabízí 14% bankomatů, 87% instalovaných ATM má
barevnou obrazovku a 78% má hlasový generátor. Švédský trh ATM je jeden z pouze osmi trhů v západní Evropě,
kde všechny ATM zpracovávají EMV transakce. Také všechny terminály vyhovují Triple-DES standardu.
Počet transakcí
Celkový počet výběrů hotovosti se v průběhu prvního desetiletí drží na asi 320 mil. výběrů za rok. Průměrný počet
výběrů na jednom ATM/měsíc od roku 2004 klesal vlivem stále rostoucího počtu karet na 8 324, což stále staví
Švédsko na druhé místo v západní Evropě, hned za Finskem. Objem vybraných peněz dosáhl 275 mld. SEK (26,0
mld. EUR). Průměrně vybíraná částka činí 93 EUR, což je nižší než je průměr regionu (117 EUR).
Podíl mezi dodavateli bankomatů ve Švédsku zůstává během posledních 4 let
stabilní. Stále vede společnost Wincor-Nixdorf s 79% tržním podílem a její podíl má
stále růstovou tendenci. Podíl NCR se snížil na 20%. Třetí a poslední hráč, BANQIT,
má pouze jedno procento.
Pokud se týká hardware a software, 64% bankomatů používá IBM sálové počítače,
zbytek je napojen na Hewlett-Packard centrální počítače. Řídící terminálový systém
vlastní produkce je využíván na 52% bankomatech; 27% ovládá BASE24, a zbytek
je řízen systémy IMS nebo MICOS. Všechny bankomaty používají komunikační
internetový protokol TCP/IP. Nejoblíbenější aplikační software je ProTopas, který je
nasazen na 71% ATM. Operační systém Windows XP je využíván na všech ATM ve
Švédsku, přičemž Windows XP je na 73% a Windows NT na 27%. Monitorování
ATM je zajišťováno systémem ProView z 66%, zbytek vlastními systémy, Tivoli
nebo MICOS. Švédsko je jednou z pouze pěti zemí západní Evropy, kde je 100%
software distribuováno na dálku; preferovaný balíček je ProView s podílem 36%,
další řešení využívají CA Unicenter, Microsoft SMS, Tivoli a vlastní programy.
Obchodní místa
Trhu přijímání karet dominuje banka Swedbank Babs, zpracovávající více než 50% počtu transakcí. Objem
transakcí je trochu nižší, neboť její obchodníci jsou na trhu s pohonnými hmotami a potravinami, kde je poměrně
nižší průměrná transakce. O zbytek trhu se dělí SEB, Nordea a Handelsbank.
Počet a objem transakcí
V posledních několika letech používání karet zaznamenalo silný nárůst. Od roku 1997 do 2008 se počet plateb
kartami zvýšil devětkrát, ze 169 mil. na 1 691 mil plateb. Transakce debetními kartami dosáhly 78% podílu,
charge kartami 14% a kreditními kartami 8%. Hodnota těchto plateb se téměř zpětinásobila, ze 124 mld. SEK na
715 mld. SEK (67 mld. EUR). Debetní karty se podílely dvěma třetinami, charge karty 19% a kreditní karty 14%.
Průměrná hodnota transakce byla ve Švédsku 44 EUR (1164 CZK), což je čtvrtá nejnižší hodnota v západní
Evropě.
Porovnání souhrnných charakteristik švédského a českého kartového trhu podává tabulka.
2008

Švédsko

%

ČR

%

Počet bankovních karet

19 100 000

Počet plateb/kartu/rok

88

85

8 931 872
20,3

53

Počet výběrů hotov/kartu/rok

16

15

18,2

47

Počet transakcí
Počet plateb

1 691 000 000

84

181 228 776

53

Počet výběrů

320 000 000

16

162 688 149

47

Objem plateb (CZK)

67 000 000 000 EUR

72

Objem výběrů (CZK)

26 000 000 000 EUR

28

Objem transakcí

Průměrná platba
Průměrný výběr
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44 EUR
1164 CZK
93 EUR
2460 CZK

210 374 704 629 CZK
7 811 908 824 EUR
609 466 253 700 CZK
22 631 498 466 EUR

25
75

1 194 CZK
3 500 CZK
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Můžeme vyhodnotit, že počet plateb na kartu za rok ve Švédsku silně převyšuje počet plateb v Česku, zatímco
počet výběrů hotovosti je dvojnásobný. Procentní vyjádření poměru počtu plateb k počtu výběrům tak ve Švédsku
činí 84% (v ČR jen 53%). Objem uskutečněných plateb také převyšuje platby v Česku, a to 9x.
Závěry
Pokud se týče počtu plateb, karty jsou nyní ve Švédsku nejvíce využívaným platebním prostředkem. Platby
platebními kartami se na celkovém počtu transakcí (šeky, inkasa, platební příkazy a karty) podílí plnými 60%.
V posledních letech se také změnil původní trend využívání karet převážně k výběrům hotovosti; podle statistiky
počet plateb u terminálů převyšuje počet výběrů v bankomatech 3x (2008). Již po několik let hodnota transakce u
platebního terminálu také převyšuje hodnotu výběru hotovosti z bankomatů. Během let však průměrná částka
platby za zboží a služby klesá, během posledních 10 let ze 700,- SEK na 420,- SEK (44 EUR, 1164 CZK), což
potvrzuje trend, že Švédové stále více používají kartu jako náhradu za hotovost, což platí zejména pro mladší
populaci.
Ohledně požadavků na bezpečnější platby, které se vyhnou hotovosti i jakémukoli typu platebního instrumentu,
vývoj vedl k vytvoření předplacené karty. Předplacené karty mohu být interní nebo externí. Interní karty mohou
být využívány jen několika málo místech a mohou sloužit buď jako elektronické peněženky nebo jako tradiční
charge karta pro jednotlivého vydavatele. Příkladem švédské předplacené karty jen CASHKORTET (bankomatová
karta). Jiným příkladem z nedávné doby je Sfbiokort (SF karta do kina) a dárkové karty vydávané některými
obchody.
cardmag | ft research | rbr london, Švédská národní banka, CIA factbook

HSB Turning Torso je dekonstruktivistický mrakodrap ve městě Malmö, které
leží na jihu Švédska. Postaven byl podle vítězného návrhu španělského architekta
Santiago Calatravy. Stavba byla zahájena v létě roku 2001 a dokončena byla v
roce 2005. Věž se svými 54 patry dosahuje výšky 190 metrů (623 stop) a po
dokončení se stala nejvyšší budovou ve Skandinávii.
Budova Turning Torso je na první pohled zajímavá svou dekonstruktivistickou
stavbou, která byla inspirovaná plastikou Santiaga Calatravy s názvem Twisting
Torso. Díky tomu se budova stala symbolem města Malmö, kterým byl do svého
odstranění roku 2002 přístavní jeřáb Kockums Crane. Budova se skládá z devíti
nepravidelných pětiúhelníkovitých částí, zatočených po směru hodinových
ručiček, ve kterých je vždy 5 pater. Výsledkem zatočení je, že poslední segment
budovy je oproti přízemí otočený o devadesát stupňů. Patra rotují kolem
vertikálního jádra, které je podporováno vnější železnou armaturou. Dva spodní
segmenty slouží jako kancelářské prostory, ve třetím až devátém segmentu
budovy se nachází 147 luxusních bytů. Budova Turning Torso je soukromá
obytná budova a není přístupná veřejnosti.
cardmag | rk
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TECHNOLOGIE

partner rubriky

kódem. O vložení je vydána stvrzenka.
Vyzvednutí peněz jinou osobou je provedeno po
stisknutí funkční klávesy Pick-Up Cash a natypování
autorizačního kódu. Služba nevyžaduje předchozí
přihlášení do této služby ani sdílení finančních nebo
osobních údajů. Společnost Privier na tuto službu získala
patent a poskytne potřebný software na upgradování
bankomatu o novou funkčnost licenci. Z hlediska klientů
poplatek za službu platí odesílatel peněz, příjemce
neplatí nic. Limit na jednu transakci je omezen na 1 500
USD, s měsíčním limitem 3 000 USD.

Bezkontaktní karty v Německu
Vývoj systému placení úhrady za jízdné v Německu
spadá pod společnost VDV-Kernapplikations (Core
Application) GmbH & Co. KG, která zaujala jednoznačný
přístup: platební karty pro dopravní systémy po celém
Německu musí být jednotné, jedna karta musí umožnit
jízdu v každém městě Německa, po celém státě i při
cestách do zahraničí. VDV-Kernapplikations si založilo
Německé sdružení pro veřejnou dopravu. Vývoj
standardů za tímto účelem probíhal pod dohledem
Federálního ministerstva dopravy, výstavby a měst.
Začali se specifikací standardu a pokračovali s výběrem
technologie pro navržený standard (obvykle se
k technologii hledá uplatnění, resp. jako při Opencard se
nejdříve hledala neprůhledná firma).

Schéma postupu:
1. krok - Vložení prostředků
Do bankomatu se vloží karta, stiskne se klávesa „Send
Cash“, vloží se údaje o převodu peněz (stát, částka).
Vloží se hotovost nebo se povolí odúčtovat částku z účtu
karty. Prostředky se převedou na hlavní účet pro převod
peněz. Klient si musí uschovat vytištěnou stvrzenku s 16
-místným kódem Money Transfer Control Number
(MTCN).

Výběrové řízení na dodávku čipů
do bezkontaktních karet pro VDVKernapplikations
v roce
2009
vyhrála společnost NXP (výroba
polovodičů, založená holandskou
společností Philips před více než
50 lety). Její bezkontaktní mikroprocesorový čip
SmartMX bude jádrem bezkontaktních karet, vyráběných
německou firmou Cardag, a bude kompatibilní se
specifikací národních dat a standardu pro bezkontaktní
jízdenky a výběru automatického jízdného v Německu
specifikovaných pro Core Application systém.
Projekt jednoho řešení pro jízdné u národních přepravců
předpokládá do roku 2012 nasazení 8 miliónů
bezkontaktních karet v německých městech. Umožní
zvýšit efektivitu systému a nabídnout cestujícím
pohodlný a bezpečný způsob placení jak po Německu
tak i v mezinárodním měřítku. NXP navíc zaručuje
zvýšenou
bezpečnost a kompatibilitu s dalšími
standardy.
SmartMX
čipy
vyhovují
přísným
bezpečnostním standardům vyžadovanými společností
VDV-Kernapplikations,
včetně
nasazení
šifrování
veřejnými klíči s RSA algoritmem. Čip dále obsahuje
unikátní bezpečnostní prvky, např. nedávno uvedená
technologie Secure Fetch, která zabezpečuje proti
světelným a laserovým útokům, a cílená ochrana
hardwarovým firewalem k ochraně specifických částí
čipu.

2. krok - Vyzvednutí hotovosti
Příjemce si u spolupracujícího bankomatu stiskne
klávesu „Pick Cash“, natypuje 16-místný kód a
bankomat vydá hotovost a stvrzenku.
Alternativně tuto službu budou
moci používat i on-line klienti a
klienti s mobilním bankovnictvím,
kteří částku pokáží v on-line
bankovnictví (model Online/
Mobile-to-ATM). Při převodu
odesílatel natypuje částku a číslo
svého mobilního telefonu a
poskytovatel služby jim
autorizační kód zašle na mobil;
kód a zaslanou částku přepošle
příjemci platby. Vyzvednutí prostředků proběhne podle
výše popsaného postupu.
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Převod hotovosti mezi bankomaty
(ATM2ATM převod)
Společnost Privier | www.privier.com ohlásila nový
způsob zasílání hotovosti mezi občany, způsob
alternativní např. ke službám Western Union (které jsou
často zneužívány k praní peněz). Využívají k tomu
nových typů bankomatů, které přijímají vkládanou
hotovost přímo do štěrbiny, bez vkládání bankovek do
obálek; bankovky jsou při vložení zkontrolovány na
pravost a hodnotu. Zavedením nové funkce Consumerto-Consumer Money-Transfer Services může bankomat
přijmout hotovost od klienta, který se identifikuje
platební kartou s PINem. Po novou funkcí hotovost není
uložena na účet vkladatele, ale na hlavní účet pro
převody peněz a opatřena 16-místním autorizačním
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Tuto službu mohou využít:
- lidé, kteří podporují příbuzné nebo přátele
- lidé na cestách
- pracovníci firem, kteří potřebují přijmout nebo odeslat
peníze z obchodních důvodů
- dárci, kteří potřebují odeslat peníze jako dar.
cardmag | ft
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BEZPEČNOST

partner rubriky

Případová studie zcizení dat u zpracovatele Heartland
Pokračování z čísla cardmag #4 / 2009

Před rokem, 20. ledna 2009, těsně před inauguračním projevem prezidenta Obamy, společnost Heartland
Payment Services oznámila, že u ní došlo ke zcizení údajů o kartách. Následující
vyšetřování ukázalo, že došlo k dosud největšímu zcizení dat, kdy instalací malware bylo
kompromitováno na 130 mil. karet ve 673 institucích. Jak vypadá situace u postižených
bank, kartových společností, zadrženého obviněného a náprava škod po roce? Došlo
k posílení bezpečnosti? Zatím se řeší otázky náhrad škod finančním institucím a postiženým klientům na podkladě
skutečně vzniklých a prokázaných škod. Skryté škody v poškození jména bank a platebních společností se budou
odstraňovat dlouho.
Z podaných žalob bankovními institucemi na odškodnění proti společnosti Heartland vyplývá, že se ke krádeži dat
podvodníci chystali již po určitou dobu. Ale podívejme se na průběh podrobněji.
2006: Listina práv obchodníků
Heartland vytvořil „Listinu práv obchodníků“, jako odvětvový standard pro poctivost, čestnost, a transparentnost
zpracování platebních karet. Zdůrazňoval potřebu mít takového poskytovatele služeb, který nabízí odpovídající
míru bezpečnosti. Žaloba tvrdí, že Heartland chtěl nejen získávat obchodníky, ale zejména ujistit nejširší
veřejnost, že Heartland má nasazena příslušná bezpečnostní opatření.
2007, duben: Certifikace Heartlandu na shodu s PCI DSS standardem
Heartland ujišťoval finanční instituce, že jejich procesor je zabezpečen.
2007, prosinec: Počátek narušení
Již 26.12.2007 se neautorizované osoby pokusily napojit na počítačovou síť Heartlandu a získat přístup
k důvěrným finančním datům ohledně asi 130 miliónům karet. VISA vydala varování ohledně „podezřelé aktivity
týkající se účtů držitelů karet“ ponejprve v říjnu 2008, až téměř po roce. IT tým Heartlandu pak pracoval
s forenzními experty z VISA, MC, American Express a Discover na propojení podezřelých transakcí se
zpracovatelskou činností Heartlandu.
2008, listopad: „Nedostatečný“ standard PCI
Žaloba dále uvádí, že vedení Heartlandu dobře vědělo, že „pouhé minimum standardu PCI není dostatečnou
ochranou před útokem důmyslných hackerů“. Vedení totiž uvedlo, že „jsme přesvědčeni, že je nanejvýš nutné se
posunout na vyšší standard pro zpracování transakcí, který může být implementován bez čekání na změnu
platební infrastruktury“.
2009, leden : Nález podezřelých souborů
Průnik byl proveden do aplikace „Passport“, která se používá na zpracování kreditních a debetních transakcí a
odesílání plateb obchodníkům. Dne 12.1.2009 byly objeveny podezřelé soubory a 13.1.2009 byl odhalen malware,
program, který ony soubory vytvořil. Po týdnu, dne 20.1.2009 byl celý problém zveřejněn s tím, že Heartland
spolupracuje s tajnou službou.
2009, březen: Heartland byl vyňat ze seznamu prověřených zpracovatelů VISA
2009, duben: Heartland se znovu prostřednictví auditora certifikoval na shodu s PCI standardem
2009, květen: MasterCard uložil pokutu sponzorujícím bankám Heartlandu
K 30. červnu 2009 Heartland uvedl, že jej narušení dat stálo 32 mil. USD, z toho pokuta MC převýšila 6 mil USD.
2009, srpen : End-to-end šifrování
Heartland oznámil, že v současné době implementuje u svých obchodníků proces šifrování end-to-end (citlivé
údaje se přenášejí šifrovány od terminálu až ke zpracovateli transakcí a dále do platební společnosti). Tento
přístup by měl obchodníkům nabídnout „nejvyšší úroveň beta bezpečnosti na trhu“ (beta úroveň znamená úroveň
danou systémem v ověřování).
2009, srpen: Hackeři obviněni
Ministerstvo spravedlnosti v New Jersey obžalovalo 3 jednotlivce, spojené s průnikem do databáze Heartlandu.
Jedním z nich je Alber Gonzales, který se také podílel na případu krádeže dat u obchodního řetězce TJX. Další dvě
osoby žijí v Rusku. Žaloba uvádí, že obvinění v období říjen 2006 až květen 2008 osnovali spiknutí za účelem
proniknout do systému Heartlandu a zcizit čísla platebních karet. Jakmile čísla získali, rozdělili je do dávek
vhodných k „velkoobchodní“ distribuci po internetu a nabídli je k prodeji.
Po proniknutí do systému typem útoku „SQL Injection“ (vložení instrukcí do dotazovacího jazyka), spiklenci
instalovali program zachycující čísla karet v reálném čase tak jak byla zpracovávána v síti. Také umístili do
narušeného systému malware, nazývané „zadní vrátka“, které jim umožňovalo pozdější opětovný přístup do sítě.
Spiklenci dále zakryli narušení systému naprogramováním malware způsobem, který vylučoval jeho odhalení
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antivirovým programem, a vymazáním počítačových souborů, které by jinak prozradily jejich neautorizovanou
přítomnost v systému.
Následné kroky Heartlandu: „Kavalírský“ přístup
Heartland k tomu, co bylo později označeno jako „dosud největší krádeží dat“, zaujal kavalírský postoj, alespoň
podle v tisku uveřejněných prohlášení: „Povaha narušení je taková, že pro podvodníky je zcela nemožné provádět
transakce bez přítomnosti karty neboť víme zcela jistě, že nezískali jednu potřebnou informaci, a tou je adresa.
V důsledku toho nelze očekávat, že by zloději provedli masivní podvodný útok na internetové obchodníky.“
Jako obecné varování plynoucí ze žaloby lze uvést jeden problém, který je Heartlandu vyčítán. Mnoho států má
uzákoněno, že v případě krádeže dat musí bezprostředně informovat ohrožené spotřebitele, pokud jsou jejich
finanční data kompromitována v důsledku napadení. Žaloba viní Heartland, že neučinil nic, aby individuelně
informoval zákazníky (kromě informace na webových stránkách a v tisku) a přesunul tuto povinnost (a návazné
podstatné výdaje) na finanční instituce, které musely absorbovat miliónové dolarové náklady na neautorizované
platby, výdaje a ztráty.
Viník
Hecker Albet Gonzales, přiznal vinu na prolomení se do systémů Heartlandu, řetězce obchodů Hannahfor
Brothers, řetězce 7-Eleven a dalších dvou národních obchodníků. Gonzales a další dva neidentifikovaní Rusové byli
obviněni z krádeže dat o 130 miliónech držitelích karet od zpracovatele transakcí a dalších společností. Již dříve
byli Gonzales a 10 dalších spolupachatelů obviněni z prolomení systému u zpracovatele TJX (45 mil. zcizených
karet). Oba případy byly u soudu spojeny a Gonzales čelí trestu ve výši 15 až 25 let. Připomeňme, že Gonzales,
28 let, je potomek kubánských přistěhovalců, první počítač dostal v 8 letech, v 9 letech aktivně odstraňoval
počítačové viry. Byl znám pod přezdívkami "segvec", "soupnazi" a "j4guar17". Na střední škole patřil
k nepřizpůsobivým počítačovým maniakům. S přáteli se pomocí školního počítače naboural do vládního počítače
v Indii, kde zanechali zprávu o své kultuře. Indie pak údajně musela zrušit vydání vládních šeků.
V případě zcizených dat u Heartlandu Gonzales kontroloval několik serverů tvořící hackerské platformy, a
zpřístupňoval tyto servery dalším hackerům s vědomím, že je použijí pro vložení zlovolných programů („malicious“
software) a spuštění útoků proti firmám. Malware použité proti několika společnostem bylo nalezeno také na
serveru, který kontroloval Gonzales. Gonzales malware testoval oproti více antivirovým programům, aby zjistil,
zda nejsou jeho programy odhalitelné anti-virovými programy.
Oběti
Dosud Heartland zaplatil společnosti American Experess náhradu ve výši 3,6 mil. USD a nesl náklady na pokuty
vyměřené sponzorujícím bankám společnostmi VISA a MasterCard ve výši 12,5 miliónů USD. V lednu 2010
Heartland oznámil, že na základě dohody s VISA Inc. zaplatí bankám vydávající debetní a kreditní VISA karty
částku 60 mil. USD k úhradě ztrát. To je dosud největší náhrada za škodu způsobenou kompromitací dat, neboť
za dřívější škodu v listopadu 2007 u obchodníka TJX (ve společnosti vlastnící diskontní řetězce včetně TJ Maxx
and Marshalls) byla vyplacena náhrada 40,9 mil. USD. Výplata bude provedena za podmínky spoluúčasti
vydavatelů VISA, neboť okamžitá náhrada napomůže snížit ztráty vydavatelům. Na druhé straně se vydavatelé i
VISA mají zříci právní a finanční odpovědnosti a nároku na další odškodnění. Pro Heartland to je skutečně velmi
dobrý výsledek, protože dohoda jej chrání před nekonečnými právními spory a náhradou skutečné škody (která
v menším případě TJX dosáhla více než 139 mil. USD). Dohoda naznačuje, že se všichni poučili z případu TJX,
jsou zkušenější a uvědomují si, že je lepší přátelská rychlá dohoda než vleklé právní spory. Na druhou stranu
podvodníci získali více než 50 mil. USD, což je závratná suma na to, že byla získána pomocí jednoduchých
chytrých prográmků.
Případ však není uzavřen, banky musí s odškodněním vyjádřit souhlas; VISA odhaduje, že skutečná škoda by
mohla dosáhnout 140 mil. USD, i když skutečnou škodu nemusí znát ani VISA. Experti radí bankám, aby dohodu
pečlivě zvážili, neboť:
-

nabízí poškozeným bankám nízkou náhradu
dává jim málo času na rozhodnutí (15 dní)
zbavuje Heartland a další společnosti odpovědnosti.

Zlepšení ochrany - PCI standard
Na jeden důležitý aspekt celého příběhu upozornil auditor Matt Davies, vedoucí auditu a shody společnosti Secure
State, vyhodnocující rizika firem. Mezi zpracovateli zavládlo zjištění, že „se to mohlo stát i nám“, a jiní se začali
ptát, kde se vlastně stala chyba. Pracovníci Heartlandu se pokoušeli svá pochybení zdůvodnit odkazy na to, co
udělali ostatní, namísto přiznání toho, co neučinili oni sami. Odvedli diskuzi na problematiku PCI DSS (Payment
Card Industry data Security Standard), a nikoli na vlastní narušení shody (Heartland byl certifikován na shodu
s PCI), resp. na potřebu její pravidelné kontroly.
V důsledku tohoto případu acquieři a zpracovatelé nyní nabízejí obchodníkům lepší ochranné techniky pro jejich
data, které napomohou vyjmout jejich zpracování z rozsahu standardu PCI. Nemusí se zabránit zcizení dat, ale
více se ochrání obchodníci. Je také v běhu zavádění programu QSA Quality Assurance (zajištění kvality
kvalifikovaným hodnotitelem bezpečnosti) a noví kvalifikovaní hodnotitelé bezpečnosti (QSA) musí podstoupit
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mnohem přísnější proces, než jim Rada PCI udělí oprávnění. Dalším správným krokem pro napadené entity bude
vedle obnovy vydání karet také zavedení automatického monitoringu kreditu (zůstatku) na kartě, nebo ochrana
spotřebitelů postižených násilným vniknutím.
Další kroky se musí týkat malých obchodníků. Velké řetězce, vydávající a přijímající banky a zpracovatelé činí
pokroky v přibližování se požadavkům shody s PCI, ale u malých obchodníků jsou problémy, které je ponechávají
mimo oblast spolehlivé bezpečnosti. Podle jiného bezpečnostního experta na PCI (Anton Chuvakin), platební
infrastruktura zůstává stále nezabezpečena; možná se skrytě připravují změny uvnitř kartových společností, ale
zatím se mnoho nemění. Existují sice iniciativy týkající se back-office tokenizace a end-to-end šifrování, ale
k dosažení bezpečnostního statutu je velmi důležitá standardizace. Techniky musí být implementovány do
standardu PCI; pokud se vyskytují jen u některých zpracovatelů, kriminálníci si rychle vyhledají jiné,
nezabezpečené zpracovatele. Ovšem „rychle standardizovat“ je protimluv, takže můžeme očekávat předstírání a
hašteření po několik dalších let, než budou implementována opatření ke snížení útoků na data napříč odvětvím
platebních karet. Pozornost se také obrací k odolným terminálům (tamper resistant terminals). Vyvíjí se
dynamická autentizace dat (dynamic data authentication) s digitálním otiskem karty, která by měla vyloučit
přenášení čísla karty k obchodníkovi.
Nutno doufat, že naznačená opatření se dostatečně rychle uplatní v praxi.
cardmag | ft | internetové zdroje

Vishing - krádež identity účtu nebo karty
Po léta známe spamové (nevyžádané) e-maily, které se snaží z adresátů vylákat důvěrné údaje o jejich platební
kartě (číslo karty a PIN) pod záminkou, že na karty klientovy instituce byly učiněny pdezřelé transakce a všechny
karty musely být zablokovány. Alternativně se může jednat o číslo účtu nebo přístup do internetového
bankovnictví, s odvoláním na pokusy o neoprávněné přístupy. Naléhavý pokyn k okamžitému řešení je doplněno
odkazem na podvodné internetové stránky. Sdělení údajů má napomoci rychlému obnovení funkčnosti karty
(účtu). Tento modus operandi nazýváme phishing (lovení údajů) a mohou mu podlehnout i zkušení a poučení
držitelé karet, dostanou-li se pod časový tlak, a zejména napodobí-li podvodníci dokonale stránku dotyčné banky,
jak se stalo i v České republice. Psali jsme o tom již v cardmag#3/2006 s doporučením, aby místo odpovědi na
mail nebo vytočení uvedeného čísla raději dvakrát zkontrolovali stav svého účtu.
S rozvojem zákaznických center, které jsou vybaveny automatizovanou hlasovou službou, a s tím, jak si klienti
zvykli na jejich automatické telefonické odpovídače, se i podvodníci posunuli na vyšší technologickou platformu.
Snaží se vylákat důvěrné informace po telefonu, hlasem, proto novému způsobu se dostalo označení vishing (=
voice + fishing). První zprávy o této metodě se objevují již od června 2006, ale v loňském i letošním roce jsou
zaznamenávány další a další případy v anglicky mluvících zemích (v USA se v roce 2009 výskyt těchto podvodů
zvýšil 6x). Je jen otázka času, kdy bude útok veden i v češtině.
Vishing je tedy forma phishingu (rybaření), kdy jedinec obdrží místo e-mailu, cíleného na vylákání osobních
informací, telefonní hovor zaměřený na získání kritických informací od klienta banky nebo úvěrové instituce;
typicky jde o čísla platebních karet nebo jiných informací (krádež identity). Z hlediska prosazování práva je velmi
komplikované vishing monitorovat nebo sledovat, i když existují technologie, které mohou identifikovat pokusy o
vishing sledováním anomálií v telefonním provozu. Jedním takovým příkladem jsou vícenásobná volání z určitého
skype-čísla na zákaznická centra. Zpětně vysledovat hovory není pro policii obtížní, zúčtovací informace jsou
dostupné o každém hovoru, ale podvodníci používají bílé koně a to pátrání ztěžuje a prodražuje.
Spotřebitelům lze jen doporučit, aby při podezřelém telefonátu doporučujícím někam zatelefonovat a sdělit číslo
karty nebo účtu, byli nanejvýš opatrní. Nejlépe je zavěsit a po té informovat svou banku na čísle, které je
uvedeno v jejích oficiálních dokumentech.
Hovor je veden automatem obvykle tímto modus operandi: „Vaše karta byla dočasně zablokována, neboť se stala
terčem útoku třetí strany. Stiskněte nyní „1“, a budete přesměrování na bezpečnostní oddělení. Toto varování
nepodceňujte.“ Klienti, kteří uposlechnou, jsou požádání o natypování svého čísla karty a PINu.
Na straně podvodníka tomu předchází získání telefonních čísel metodou wardialing, která využívá modemu
k automatickému prohledávání seznamu telefonních čísel v místním okruhu telefonní ústředny (nebo mobilního
operátora) k vyhledání osobních čísel účastníků; čísel počítačů a faxů, které obvykle odpovídají na první
zazvonění. V tom případě modem zavěsí. Pokud dotyčný na hovor odpoví, ozve se mu automatický záznam (velmi
často syntetizátor řeči podle napsaného textu) např. s výše uvedeným obsahem. Současně se na displeji telefonu
jako ID volajícího zobrazí podvodníkem podsunuté číslo, což přispívá k posílení přesvědčení, že jde o skutečné
číslo instituce.
Vishing není ilegální činnost, ale v některých státech (např. v USA) připravují legislativu, která postaví mimo
zákon manipulaci s telefonním číslem, aby předstíralo volání někoho jiného. Na druhou stranu manipulace
s číslem (a zejména skrývání čísla) může být zcela legitimní, např. lékař volající svému pacientovi, nebo advokát
klientovi, nemusí zveřejňovat svoji domácí linku, policie telefonuje zásadně se skrytým telefonním číslem apod.
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SmiShing
Dalším vývojovým krokem v obalamutění spotřebitelů je využívání mobilních telefonů k zasílání textových zpráv
(SMS) s obdobným varováním a výzvou, aby klient zavolal na určené telefonní číslo. Název je odvozen z „sms
phishing“. Lze použít jak k vylákání čísla karty, tak čísla účtu, spolu s doplňujícími informacemi, jako je PIN,
adresa, rodné číslo nebo číslo sociálního pojištění, apod. Záminka ke zpětnému telefonátu může být různá: pokus
o zneužití čísla účtu/karty nebo přijetí refundace na dříve provedenou transakci.
Tyto podvodné pokusy se tváří velmi realisticky, protože často obsahují varování před vyzrazením osobních
informací, což u napadené osoby vyvolá přesvědčení, že jej skutečně volá jeho banka/finanční instituce. U
libovolné záminky je navíc je zdůrazněna naléhavost zpětného volání upozorněním na poplatek, např. 2 USD za
den, pokud nebude záležitost vyřešena.
cardmag | ft

Wincor Nixdorf - Snaha o zvýšení bezpečnosti u bankomatů
Společnost Wincor Nixdorf AG pořádala v lednu 2010 svou pravidelnou třídenní akci „Wincor World 2010“
v Paderborn v Německu. Její tiskové ohlasy jsou více než pozitivní. Společnost zde
představila inovativní produkty na ochranu bankomatů, které brání neoprávněné
manipulaci s kartou, nabízí portfolio řešení pro minimalizaci risku a komponenty pro
monitorování poboček a systémů.
Wincor Nixdorf představil své první anti-skimovací zařízení již v roce 2003, a od té doby je jen vylepšoval. Letošní
modul Anti-Skimming II detekuje skimovací zařízení a spouští tichý poplach a současně zahajuje další akce, např.
monitorování okolí videokamerou. Také vysílá sílné interferujíící magnetické pole, které zabraňuje přečtení
citlivých dat z karty. Výhodou tohoto řešení je, že při současném zabránění skimovacího útoku může činnost
bankomatu dále pokračovat a zákazníci jím nejsou dále ovlivněni.
Další technologie ochraňující bankomaty před zlovolnou manipulací (jako jsou libanonské smyčky na zadržení
karty nebo falešné PIN klávesnice) je tzv. Optical Security Guard, který díky moderní analytickému software pro
rozpoznávání objektů může detekovat změny provedené na operačním panelu bankomatu. Tato funkčnost je
využita u systémů CINEO a bankomatů série Procash 8000.
Po zvýšenou úroveň autentizace byly vyvinuty doplňující biometrické metody pro kontrolu identity a kontrolu
přístupu a uplatněny u různých zařízení, včetně biometrických senzorů na skenování žilek a senzory na otisky
prstů, které mohou určit, zda použitý prst je reálný a živý.
U bankomatů série ProCash 4000 jsou instalovány kazety na bankovky se zařízením na jejich poničení speciálním
inkoustem. Zařízení je spuštěno při vyjmutí kazet pro provedené autorizace, když je s kazetou třeseno nebo je
změněna její poloha. U trezorových zařízeních byla zesílena ochrana před poničením výbušným plynem.
Wincor nabízí třípilířový přístup k řešení problematik bezpečnostních systémů. První pilíř spočívá v analýze rizika,
kdy je experty vyhodnoceno potencionální riziko hrozící bance. Vyhodnocují se obchodní procesy, informační a
komunikační struktury a pracovní prostředí. Klasifikují se požadavky na ochranu a formulují se koncepty řešení s
přihlédnutím k existujícím pravidlům a omezením.
Druhý pilíř sestává z implementace přizpůsobených bezpečnostních opatřeních, řešeních a technologií výše
popsaných. Třetí pilíř sestává z nabídky kontrol a monitorování rizika. Příkladem je propojení signalizace útoku
s videosystémem k zajištění rychlé detekce trestních útoků a tak ochránit systém a budovy. V celku tyto kroky
dokumentují trvalou snahu jednoho z dodavatelů bankomatů pro český trh o jejich zlepšování a zabezpečování
bankomatového prostředí.

cardmag | ft | internetové zdroje
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PCIDSS

partner rubriky

Trendy v internetové bezpečnosti: v módě jsou podvody v sociálních sítích
Praha, 17. 2. 2010 - Zájemci o aktuální trendy v internetové bezpečnosti se sešli již podruhé na konferenci
společnosti Internet Info. Hovořilo se o OpenCard, o bezpečnosti databází internetových
obchodů, o platebním styku, ale také o nových hrozbách, které přinesla obliba sociálních
sítí. Na 130 účastníků si vyslechlo 8 přednášek, 3 panelové diskuze a 5 praktických
workshopů na téma bezpečnosti na internetu.
"Program konference jsme rozdělili do tří tematicky samostatných bloků se zaměřením jak na internetovou
bezpečnost, tak na platby na internetu pro obchodníky nebo na oblast regulace platebního styku." upřesňuje Aleš
Miklík, vedoucí redakcí společnosti Internet Info, která pořadatelské servery provozuje. Jako první vystoupil se
svým představením aktuálních webových hrozeb Karel Obluk (AVG Technologies CZ), který upozornil mimo jiné
na to, že "již dávno neplatí, že útoky přicházejí pouze z webů s pochybným obsahem. Nejefektivnější útoky
naopak přicházejí přes legitimní stránky". Následovala přednáška Pavola Luptáka (Nethemba) s upozorněním na
rizika bezpečnosti karet s RFID čipy. Ve workshopu, který v průběhu programu Pavol Lupták vedl, došlo i na
praktickou ukázku, jak hacknout pražskou Opencard nebo nový český biometrický pas.
V panelové diskuzi o případu pražské OpenCard zasedli za jedním stolem Radek Holý (ČVUT), Radomír Kozler
(Plzeňské městské dopravní podniky), Pavol Lupták (Nethemba) a Filip Pospíšil (Iuridicum
Remedium). Zástupce Magistrátu hl. města Prahy se bohužel na poslední chvíli z účasti
omluvil. Filip Pospíšil například uvedl, že "zneužitelnost kartových systémů tkví také v tom, že
sbírají data o uživatelích a mapují jejich chování".
Druhou část konference odstartoval Petr Sládek (UnicreditGroup a šéf skupiny SBK pro PCIDSS), který shrnul
nové bezpečností standardy platebních karet PCIDSS. Na to navázala panelová diskuze, v níž debatovali Vladimír
Brož (McAfee), Karel Kadlčák (ČS a šéf bezpečnostního výboru Sdružení pro bankovní karty), Richard Matula
(Poštovní spořitelna) a Petr Sládek (UnicreditGroup) o tom, zda jsou současné metody plateb na českém
Internetu dostatečné z hlediska zabezpečení. Podle Petra Sládka byla ve světě za poslední čtyři roky z databází
ukradena data 250 milionů karet.
Téma pro provozovatele e-shopů otevřeli Jana Oborná a Petr Uttendorfský (oXy Online), kteří představili
návod, jak se bránit ztrátě databází a dat v nich. Podle Petra Uttendorfského je "nejdůležitější prevence proti
krádeži dat z e-shopu omezení přístupu na lokální síť, ukládání uživatelských hesel zaheslovaně a zálohování dat".
Po odpolední přestávce na kávu uzavřel druhý blok Patrick Zandl (Lupa.cz) s tématem, jak se bránit novým
metodám okrádání na Internetu. Uvedl, že: "finančně na vzestupu je spyware, podvody v reklamních systémech
či spam na léky". Poslední část konference odstartovala Markéta Hálová (ČNB), která hovořila o nových
právních úpravách platebního styku. O euroregulaci platebního styku potom za panelovým stolem diskutovali Ján
Franek (Finanční skupina Fio), František Klufa (Finanční arbitr České republiky), Markéta Hálová (ČNB),
Katarína Turnová (mBank) a Janka Vavřínková (Česká spořitelna).
Účastníci konference měli možnost sledovat program také v paralelním workshopovém proudu. Ten otevřel
Daniel Dočekal s velmi sledovanou přednáškou o rizicích sociálních sítí v praxi. Mluvil mimo jiné o tom, že na
internetu lze narazit už na desítky až stovky nepravých účtů na Facebooku. Pavel Stěhule (CZ.NIC) představil
principy SQL injection a Rastislav Turek (Synopsi) zase fungování internetové mafie v oblasti podvodů s
platebními kartami. O workshop byl enormní zájem, protože obsahoval ukázky, jak se peníze odcizené z platební
karty dostanou v praxi až do kapsy zlodějů. Závěr paralelního bloku patřil Petrovi Kučerovi (Iuridicum
Remedium) a tématu uchovávání, zabezpečení a předávání dat o zákaznících ze strany poskytovatelů služeb
internetového připojení a webových služeb v ČR.
cardmag | rk | převzato a redakčně zkráceno z tiskové zprávy internet info

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery:

cardmag no 1/2010

36

© březen 2010

ZE SPOLEČNOSTI

partner rubriky

Tradičně na začátku roku s Diners Club Czech
Praha, leden 2010 - Novoroční společenské setkání domácí kartové komunity pod režijní taktovkou společnosti
Diners Club Czech proběhlo tentokrát v zeleném tónu. Novoroční setkání, vždy ve vyhlášené barvě, se stalo
tradiční součástí přivítání nového kalendářního roku. Mezi účastníky novoroční společenské akce nechybělo
několik zajímavých performerů v různě zelených kostýmech, outfitech a kusech šatníku. Ty skutečně
nejzajímavější ohodnotila porota a v průběhu večera i předala ocenění.
Pozornost přítomných i poroty vzbudili zejména tým fotbalových Bohemians v originálních bílo-zelených dresech a
také Hawkey Pierce & B.J. - 2 lékaři z M.A.S.H., kteří celý večírek strávili ve vojenském outfitu se skleničkou
Martini a slamákem na hlavě :-)
Společenské zahájení roku se tradičně vydařilo a nezbývá než poděkovat hostitelskému týmu společnosti Diners
Club Czech, vedeném Evou Kárníkovou, ředitelkou společnosti, Miloslavem Boučkou, ředitelem marketingu a
obchodu a rakouským regionálním manažerem Juergenem Heinrichem. Více o společnosti a nabídce služeb a
produktů naleznete na www.dinersclub.cz

cardmag | rk | foto Pavel Kryka
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MARKETING

partner rubriky

MasterCard hlavním sponzorem 1. Národního veletrhu Studentských
společností Junior Achievement
V závěru loňského roku proběhl na ostravském výstavišti Černá Louka první Národní veletrh studentských
společností Junior Achievement, jehož hlavním sponzorem byla společnost MasterCard. V rámci
tohoto veletrhu soutěžili studenti z JA o titul „Nejlepší Studentská společnost JA Národního
veletrhu“. Veletrhu se celkem zúčastnilo 24 studentských společností JA z celé České republiky.
Praha, 3. února 2010 - Národní veletrh studentských společností Junior Achievement, který se
uskutečnil na konci roku 2009 v Ostravě, nabídl studentům příležitost poznat na vlastní kůži
prostředí skutečného veletrhu. Studentské společnosti JA měli na Národním veletrhu nejen možnost prezentovat
se u svých stánků veřejnosti, ale také zde mohli prodávat své produkty a služby. Na všechny jejich aktivity
dohlížela odborná porota, jejíž úkolem bylo vybrat Nejlepší studentskou společnost JA Národního veletrhu. Porotě
veletrhu, v niž zasedlo osm zástupců partnerů JA, předsedala Tereza Janková, marketingová manažerka
společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Pozornost poroty se studenti snažili získat především svou inovativností, odvahou a obchodnickými schopnostmi.
Studentské společnosti JA byly hodnoceny ve čtyřech kritériích: nejlepší stánek, podnikatelský nápad, marketing a
týmový duch. Od každého porotce mohla jedna studentská společnost získat maximálně 40 bodů, celkem tedy
320 bodů. Titul vítězů si nakonec odnesli domácí, Studentská společnost SVZ ze Střední průmyslové školy v
Ostravě-Vítkovicích, která se zabývá výrobou předmětů z oceli - otvíráků, stojanů na mobily a přívěšků na klíče,
na které umí v rámci svých znalostí ze školy také vybrousit či vypálit laserem na přání např. logo firmy. Druhé
místo jen o bod uteklo studentům z Gymnázia Ostrava-Hrabůvka a jejich Studentské společnosti JA nazvané SWay, která s pomocí odborného konzultanta vyvíjí internetový portál, který studentům nabídne možnost, jak
ušetřit na jízdném či vstupném na kulturní a společenské akce. Bronzovou příčku obsadil tým KOSTKA ze SŠ
Opava, Husova 6 s nabídkou ručně vyráběných triček, svíček, obrázků či textilních doplňků.
Všichni účastníci veletrhu od společnosti MasterCard obdrželi malé dárky. První tři oceněné studentské společnosti
JA navíc získaly od společnosti MasterCard poukazy na marketingové služby profesionální agentury a řadu dalších
atraktivních cen, například autobusové jízdenky na cestu po Evropě. „Jsme rádi, že MasterCard mohl přispět
k uskutečnění prvního národního veletrhu studentských společností JA v celé sedmnáctileté historii
programu Junior Achievement v České republice. Rovněž věříme, že jsme tak napomohli zvýšit
povědomí o programu studentských společností JA na národní i regionální úrovni a otevřeli tak
dveře dalším podnikavým studentům, “ říká Tereza Janková, marketingová manažerka MasterCard Europe
pro Českou republiku a Slovensko.
cardmag | rk | Ogilvy Public Relations

Platby debetními kartami Visa navzdory recesi rostou
Počet POS transakcí debetními kartami vzrostl o 10 procent
Platby uskutečněné debetními kartami vzrostly o 6,3 procenta
Počet transakcí zpracovaných systémem Vise Europe vzrostl o 11,3 procenta
19. ledna 2010 - Asociace Visa Europe, leader na evropském trhu s platebními systémy, dnes oznámila, že objem
plateb učiněných prostřednictvím debetních karet Visa u obchodníků (POS) vzrostl
za finanční rok 2009 o 6.3 procenta a počet transakcí o 10 procent.
Platby uskutečněné všemi kartami Visa v roce 2009 pak vzrostly o 3,7 procent a
celkový objem dosáhl výše 856 miliardy EUR, přičemž počet transakcí u obchodníků
vzrostl o 11,3 procenta na 7,2 miliardy. Ve špičce bylo zpracováváno 894 transakcí za vteřinu. Zahraniční platby
v rámci Evropy výrazně vzrostly v posledním čtvrtletí 2009, což ukazuje, že lidé opět začali utrácet za obchodní
cesty do zahraničí a zahraniční dovolené.
Růst debetních karet a elektronického obchodu
Platby debetní kartou preferovala většina zákazníků: plných 70 procent veškerého objemu finančních prostředků
uhrazených kartami Visa připadá na debetní karty. V roce 2009 došlo ke značnému nárůstu elektronických
transakcí: během vánočních nákupů v prosinci 2009 bylo zpracováno 127,5 milionů online transakcí, což
představuje roční nárůst ve výši 37,4 procenta. Celkově tvoří elektronické transakce 20 procent všech výdajů
uskutečněných kartami Visa v Evropě.
Generální ředitel asociace Visa Europe Peter Ayliffe dnes v Bruselu prohlásil: „V roce 2009 se nám podařilo
dosáhnout velmi dobrých výsledků navzdory obtížným ekonomickým podmínkám. To je důkaz o
kvalitních službách, které poskytujeme spotřebitelům, obchodníkům, bankám i podnikům v celé
Evropě. Mění se nicméně způsob, jímž lidé své peníze utrácejí. Došlo k významnému posunu
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směrem k používání debetních karet, zejména u transakcí o nižším objemu, a k dalšímu nárůstu
plateb po internetu.“ Počet transakcí debetními kartami Visa vzrostl u obchodníků v Evropě o více než 10
procent - tyto platby představují 77 procent veškerých transakcí Visa. To dokazuje, že spotřebitelé i prodejci čím
dál více vnímají debetní karty jako lepší alternativu hotovosti. Tento trend bude mít značný přínos pro celou
evropskou ekonomiku, které pomůže odklonit se od neefektivních a nákladných hotovostních transakcí.
Bezkontaktní budoucnost
Objem prostředků zaplacených debetními kartami v roce 2010 dále poroste s rozšiřováním bezkontaktních a
předplacených karet.
Peter Ayliffe dodává: „Stejně jako u všech produktů a novinek uváděných asociací Visa, i zde usilujeme
o to, poskytnout zákazníkovi vyšší pohodlí a zvýšit rychlost, efektivitu a bezpečnost. V současné
době bylo v Evropě vydáno 6 milionů bezkontaktních karet, nicméně očekáváme, že do konce roku
2010 bude těchto karet 12 milionů. Bezkontaktní platby budou představovat zásadní změnu
v procesu placení, podobnou, jakou byly v uplynulých deseti letech transakce elektronické. Tyto
transakce se stanou seriózní alternativou k používání hotovosti pro malé, každodenní platby.
Bezkontaktní platby znamenají menší fronty a větší pohodlí pro zákazníky. Pro prodejce naopak
vyšší tržby.”
Zneužití a bezpečnost
Prioritou asociace Visa Europe bylo rovněž vybudování špičkového systému pro zpracování transakcí. V posledních
čtyřech letech bylo do výstavby moderního evropského systému investováno přes 400 milionů EUR. Právě tento
špičkový systém umožnil asociaci Visa Europe spustit systém Real Time Risk Scoring, což je nový detekční systém
proti zneužití karet fungující v reálném čase a umožňující bankám zastavit podvodné transakce v jejich průběhu.
Za uplynulý rok se poměr zneužití karet vůči platbám snížil o plných 15%, zejména díky technologii čipových karet
s PIN a systému Verified by Visa pro internetové transakce, které významně zvýšily bezpečnost.
Finanční výsledky
Celkové roční příjmy asociace Visa Europe činily 709 milionů EUR, což je o 5 procent více než v roce 2008. Díky
tomu má asociace před zdaněním přebytek 54 milionů EUR, který bude ponechán v účetnictví a bude sloužit
k podpoře kapitálů a financování rezerv, které se zvýšily na 503 milionů EUR.
Peter Ayliffe výsledky komentuje: „Navzdory ekonomické recesi v roce 2009 se nám díky vysoké
nabízené hodnotě a pokračujícím investicím do technologií podařilo udržet používání karet Visa
v růstu. Pro rok 2010 má Visa Europe výborné předpoklady využít oživení ekonomiky, přičemž jako
odrazový můstek poslouží investice do inovací učiněné v minulosti.“
cardmag | rk | grayling

MasterCard: přední evropské kluby získaly 50 milionů EUR za postup do
vyřazovacího kola Ligy mistrů UEFA
Dle studie společnosti MasterCard se finanční přínos Ligy mistrů UEFA pro evropskou ekonomiku
pohybuje kolem 6 mld EUR. Letošním výhercem hlavní ceny ve výši 11,5 milionů EUR ze skupinové
fáze se stal francouzský klub FC Girondins de Bordeaux. Anglie, Itálie a Španělsko zažily v tomto
roce největší nárůst příjmů.
Praha, 18. prosince 2009 - Studie společnosti MasterCard ukazuje, že každý z předních evropských
fotbalových klubů si vydělal v průměru 50 milionů EUR za postup do vyřazovacího kola Ligy
mistrů UEFA.
Studii vedl profesor Simon Chadwick, jeden z předních světových odborníků na podnikání ve
sportu. Jedním z jejích výsledků je, že hlavním příjemcem se stal francouzský fotbalový klub FC
Girondins de Bordeaux, který letos získal 11,5 milionů EUR ze skupinové fáze Ligy mistrů UEFA
plus další 3 miliony EUR za postup do vyřazovacího kola. U klubů, které soutěžily ve skupinové fázi a
nekvalifikovaly se do vyřazovacího kola Ligy mistrů UEFA se odhaduje, že si za svou účast vydělaly v průměru
celkem 32 milionů EUR.
V tomto kalendářním roce se z největšího ekonomického oživení těšila Anglie, Itálie a Španělsko. Anglie získala
pro své kluby peněžní ceny v hodnotě 129,5 miliónů EUR za účastníka ve finále (Manchester United) a za čtyři
družstva účastnící se skupinové fáze. Fotbalové kluby v Itálii se třemi kluby, které se kvalifikovaly do vyřazovacího
kola v minulé sezóně a čtyřmi týmy v letošní skupinové fázi, si vydělaly 104 miliónů EUR. Ve stejném období
získaly Španělské kluby 96,9 miliónů EUR za získání trofeje v minulé sezóně a za čtyři týmy soutěžící ve skupinové
fázi v roce 2009.
,,Za kalendářní rok, jak ukazuje náš výzkum, dosáhla Liga mistrů UEFA hodnoty až 6 MILIARD EUR
pro evropskou ekonomiku, přičemž Anglie, Itálie a Španělsko zaznamenaly největší ekonomický
růst za posledních 12 měsíců. To znamená, že finanční přínos Ligy mistrů UEFA pro evropskou
ekonomiku je srovnatelný s posledním finále Světového poháru FIFA v Německu,“ říká profesor
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Chadwick, který vedl odbornou studii společnosti MasterCard.
,,Liga Mistrů UEFA je jednak vzrušující událost pro fotbalové fanoušky po celém světě, a zároveň
představuje důležitou příležitost ke sponzoringu a přínos k ekonomickému a obchodnímu zdraví
Evropy. Málo lidí si uvědomuje, že UEFA v této sezóně značně zvýšila své příjmy z cen pro Ligu
mistrů UEFA cožpředstavuje obrat k lepšímu o proti předchozím letem," dodává Chadwick.
Paul Meulendijk, vedoucí sponzoringu společnosti MasterCard Europe, říká: „Jako oficiální sponzor Ligy
mistrů UEFA od roku 1994 se domníváme, že provádění výzkumu ekonomického dopadu
sponzoringu je zásadní a potvrzuje, že MasterCard je jedním z hlavních subjektů umožňujících
pochopení podstaty podnikání ve sportu. Průzkum této sezóny znovu ukazuje, jak je důležitý
ekonomický dopad těchto událostí a jak vášeň pro fotbal může dokonce vést k oživení nejen pro
účastnící se kluby, ale také pro ekonomiku."
cardmag | rk | Ogilvy Public Relations

BELONG - nová kampaň společnosti Diners Club
Diners Club International představil novou image kampaň nazvanou jednoduše a výstižně BELONG.
Celosvětová kampaň na podporu značky Diners Club je určena jak stávajícím
držitelům, tak i novým klientům, zkrátka všem kteří k Diners Clubu chtějí
patřit.
„Hlavní myšlenkou kampaně je fakt, že všichni držitelé
karet Diners Club patří k výjimečné skupině lidí napříč
všemi zeměmi a kulturami. Jedná se o lidi, pro které je
zážitek důležitější než jeho finanční hodnota, kteří
hledají výjimečnost i v obyčejných věcech a kteří
peníze považují především za prostředek k obohacení
svého života,“ vysvětluje hlavní motivy kampaně Miloslav
Bouček, marketingový ředitel českého zastoupení společnosti
Diners Club. Nová kampaň nese název BELONG.
Všudypřítomné heslo vyjadřuje právě ono příslušenství
k určitému „klubu“ překračující hranice jednotlivých států.
Grafické zpracování kampaně obsahuje záběry ze
světových metropolí propojené jemným grafickým prvkem konturou zeměkoule a titulky končícími výrazem BELONG. Jako jedna z prvních tří světových destinací byla
vybrána Praha, která se objevuje jak v televizním spotu, tak i v outdoorové a tištěné reklamě. Dalšími dvěma
destinacemi, které se v reklamních vizuálech objevují, jsou Rio de Janeiro a Singapur. TV spoty se natáčely v pěti
zemích: Brazílii, České republice, Dánsku, Japonsku a Maroku.
Those whose journey never ends, BELONG.
If you find something interesting in everyone, you BELONG.
If you see every map as an invitaion, you BELONG.
Nová image kampaň se stala také impulsem pro osvěžení designu. Jako první prošly úpravou internetové stránky
Diners Club International (www.dinersclub.com). Další změny, i v České republice, se však také chystají.
„V rámci kampaně BELONG dojde k redesignu karet, které budeme našim klientům postupně
obměňovat za karty stávající. Stejně jako v tištěných reklamách se na kartě objeví prvek zeměkoule
tvořený sítí poledníků, který je symbolem globálního charakteru obchodu, ale i samotných držitelů
karet Diners Club. Změna se dotkne i našich vlastních internetových stránek,“ uvedl Miloslav Bouček.
Fotografie metropolí a televizní spot jsou k dispozici na stránkách www.dinersclub.com.
cardmag | rk | diners club czech

MasterCard Europe oznámil svoje výsledky za závěrečné čtvrtletí roku
2009
Praha 9. února 2010 - Společnost MasterCard Europe dnes oznámila své provozní výsledky dosažené
v evropském regionu za čtvrté čtvrtletí roku 2009. Evropští spotřebitelé používali i v tomto
čtvrtletí karty MasterCard® ve zvýšené míře. Počet nákupních transakcí vzrostl oproti stejnému
období roku 2008 o 10,0%, což potvrzuje trend rozšiřování bezhotovostních plateb v Evropě.
V regionu došlo k překonání symbolické hranice 200 milionů vydaných karet značky
MasterCard® v Evropě, což znamená nárůst počtu o 2,2%.
„Jádrem naší úspěšnosti v roce 2009 byly inovace, které přinášejí našim zákazníkům přidanou
hodnotu,“ prohlásil Javier Perez, prezident MasterCard Europe. „Jak se ukázalo v roce 2009, poptávka
zákazníků po inovacích vedla k novým iniciativám a nebývale široké škále karetních programů a
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služeb. Nabídka je nyní stejně rozmanitá jako držitelé, pro něž je určena.“
„Zužitkovat to nejlepší, co mohou inovace a technologie klientům nabídnout, jsme schopni jen díky
tomu, že jako globální organizace velmi úzce spolupracujeme s bankami a obchodníky v celé
Evropě. I nadále budeme prosazovat možnost proměn platebního styku v rámci přímé spolupráce
s našimi zákazníky, kteří tak budou moci posilovat svoje vedoucí pozice v rámci Evropy,“ uvádí Javier
Perez.
„Mezi významné úspěchy loňského roku můžeme zařadit vydání milionté karty PayPass v Turecku, zavedení
našeho systému inControl pro správu peněžních prostředků či pokroky v oblasti debetních a bezkontaktních
plateb. V letošním roce nadále plánujeme rozšiřovat naši činnost a diverzifikovat klientelu i portfolio nabízených
produktů.“
Výsledky v Evropě
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 vykázal evropský region ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2008 meziroční
nárůst hrubé dolarové hodnoty transakcí realizovaných kartami MasterCard o 6,9%, nárůst objemu plateb u
obchodníků o 8,1%, nárůst počtu nákupních transakcí o 10,0% a zvýšení hotovostních transakcí o 5,2%.
V období od 1. října do 31. prosince 2009 realizovali evropští držitelé karet pomocí svých karet značky MasterCard
více než 1,8 miliardy nákupních transakcí, včetně transakcí internetových.
K 31. prosinci 2009 vydaly partnerské finanční instituce v Evropě celkem 200 milionů karet MasterCard (bez
značek Maestro® a Cirrus®), což je o 2,2% více než ve stejném čtvrtletí roku 2008. Evropané mohou své karty
MasterCard využívat na 8,8 milionu akceptačních míst v regionu a 29,9 milionu akceptačních míst na celém světě.
V Evropě je již v oběhu 304 milionů karet značky Maestro®. Spotřebitelé mohou nyní s těmito kartami nakupovat
u více než 7,0 milionu obchodníků v Evropě a 12,1 milionu obchodníků na celém světě.
„Rok 2009 jsme uzavřeli dosažením řady důležitých milníků, což ukazuje, že karty jsou pro dnešní
zákazníky stále zajímavější. V Itálii a Německu jsme zaznamenali značný nárůst počtu
zpracovaných transakcí o 17%, resp. 9,7% oproti stejnému období roku 2008,“ uvedl Javier Perez,
prezident MasterCard Europe.
„To, že v Evropě je nyní více než půl miliardy karet značek MasterCard a Maestro, však bude
důležitým mezníkem pouze tehdy, budou-li karty přinášet trvale udržitelnou hodnotu nejen svým
držitelům, ale i obchodníkům, kteří je akceptují, a organizacím, jež se rozhodly tyto karty s naší
značkou vydávat. Jádrem naší strategie bude v letošním roce opět průběžné zvyšování této hodnoty
a rozhodování, jak co nejlépe využít inovací k tomu, abychom zvýšili přínos držitelů karet a
obchodníků,“ dodal Javier Perez.
V právě skončeném čtvrtletí dosáhla společnost MasterCard v celoevropském měřítku řady významných
obchodních úspěchů, k nimž mimo jiné patří:
Maestro na internetu a Maestro PayBack
· Značka Maestro dosáhla úspěchu ve světě elektronického obchodování díky řadě projektů, jež rozvíjejí
funkčnost debetních karet Maestro pro nákupy po internetu. V Belgii byla zprovozněna on-line funkce karet
Maestro. Většina karet Maestro vydaných v této zemi je nyní akceptována u více než 200 předních webových
prodejců, mj. firem Kinepolis a Fnac. V Itálii uzavřela společnost MasterCard smlouvu se zákaznickou divizí
společnosti CartaSi, jež umožňuje více než 1 000 internetových maloobchodníků akceptovat karty Maestro online..
· V Německu se banka WestLB rozhodla nabízet svoje debetní karty Payback Maestro s technologií
SecureCode™, díky níž mohou držitelé okamžitě bezpečně nakupovat na internetu. Karta Payback Maestro získala
ocenění časopisu Focus Money za Nejlepší věrnostní zákaznický program v Německu.
Aplikace technologie MasterCard PayPass™ v městské dopravě
· Počet karet MasterCard PayPass vydaných v Turecku překonal loni v prosinci hranici jednoho milionu. Tato
technologie je nyní k dispozici ve formě kreditních, debetních a předplacených karet a také klíčenek, hodinek a
nálepek. K dosažení tohoto úspěchu přispělo i prosazení technologie PayPass v městské dopravě, kdy po
istanbulské taxislužbě a trajektech společnosti Istanbul Ferry Corporation jsou nyní platby systémem PayPass
možné i ve veřejné dopravě dalších tureckých měst. Úspěšné tažení technologie PayPass v oblasti MHD dokládá i
vývoj ve Velké Británii, kde organizace Transport for London (TfL) plánuje akceptovat karty PayPass a payWave
ve svém systému městské dopravy. V listopadu pak zavedla technologii PayPass i síť společnosti Stagecoach
v Liverpoolu, která s vozovým parkem 200 autobusů zajišťuje veřejnou dopravu v oblasti Merseyside a okolí.
Jedná se o první použití bezkontaktních platebních technologií ve Velké Británii mimo území Londýna.
Upozornění týkající se výhledových informací
Informace obsažené v této tiskové zprávě, které nejsou historickými skutečnostmi, včetně informací o plánech,
strategiích a očekáváních společnosti MasterCard, jsou výhledovými informacemi, na něž se vztahují ustanovení
Zákona o reformě procesního řádu ve sporech týkajících se cenných papírů (Private Securities Litigation Reform
Act) z roku 1995 (tzv. ustanovení „safe harbor“). Platnost těchto výhledových prohlášení je vázána výhradně
k datu, kdy byla učiněna. Vyjma průběžné informační povinnosti, již společnosti ukládají federální právní předpisy
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USA upravující oblast cenných papírů, tudíž společnost nehodlá tyto výhledové informace aktualizovat ani jinak
revidovat tak, aby odrážely skutečné provozní výsledky, změny finanční situace, odhadů, očekávání či
předpokladů, celkové hospodářské situace či poměrů v daném oboru, ani jiné okolnosti, jež nastanou anebo již
existují po sestavení této tiskové zprávy, ani tak, aby reflektovaly neočekávané události. Takovýmito výhledovými
informacemi se zejména rozumí:
schopnost MasterCard pokračovat v přímé spolupráci s obchodníky v Evropě na rozvoji inovací a technologií pro
zákazníky
udržení zákazníků, aby volili pro svoje platby místo hotovosti platební karty
schopnost zákazníků MasterCard posílit svou pozici na evropském trhu
schopnost MasterCard diversifikovat klientelu i produktové portfolio
schopnost MasterCard přeměnit přínos zákazníků v pozitivní výsledky společnosti
schopnost MasterCard pokračovat v pokroku společnosti tím, že přináší udržitelnou hodnotu zákazníkům,
obchodníkům i vydavatelům karet
Skutečné výsledky se od takovýchto výhledových informací mohou podstatně lišit z mnoha důvodů, mezi něž patří
důvody uvedené ve výkazech společnosti MasterCard Incorporated předkládaných Komisi pro cenné papíry a
burzu USA (Securities and Exchange Commission, SEC), včetně výroční zprávy společnosti na formuláři 10-K za
rok končící dnem 31. prosince 2006, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q za čtvrtletí končící dnem 31. března 2007
a průběžných zpráv na formuláři 8-K, jež společnost předložila SEC v průběhu roku 2007, jakož i další důvody
včetně potíží, zpoždění či nedosažení vlastních strategických cílů. To, že se výsledky společnosti mohou podstatně
lišit od očekávaných výsledků, mohou způsobit i jiné faktory než ty, jež jsou uvedeny výše.
cardmag | rk | Ogilvy Public Relations
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Fotbalový svátek se blíží
Praha, březen 2010 - Poprvé v historii se uskuteční světový fotbalový
šampionát FIFA v Africe. V termínu od 11.června do 11. července 2010
budeme prostřednictvím televizních přenosů svědky světového
fotbalového festivalu plného těch nejpestřejších barev ze všech
kontinentů. Vzhledem ke skutečnosti, že se česká fotbalová
reprezentace nekvalifikovala do závěrečného finalového turnaje, budou mít čeští fotbalový fajnšmekři příležitost
vychutnat si opravdové fotbalové umění bez stresu a emocí.
Jedním z celosvětových partnerů světového fotbalového šampionátu FIFA
v Jihoafrické republice 2010 je společnost Visa. Ta zahájila marketingovou
komunikaci již na sklonku února a spustila reklamní televizní kampaň se soutěží
pro držitele karet Visa. Reklamní spot a veškeré důležité informace o soutěži
naleznete na www.visa.cz
Asociace Visa připravila pro členské banky Visa již tradičně několik velice
zajímavých designů karet, které mohou členské banky využít pro vydávání
svým klientům v roce 2010 k příležitosti konání této celosvětové sportovní akce.
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU

partner rubriky

The Look Of Love od Jacka Vettriana
Praha, Kircaldy - Jack Vettriano, světoznámý skotský malíř, o kterém jsme přinesli původní reportáž v minulém
čísle (cardmag#4/2009) představuje svou poslední tvorbu u příležitosti konání výstavy 'Days of Wine and
Roses', která bude zahájena dne 27. března 2010 v Kirkcaldy ve Five - Museum & Art Gallery. Na základě dohody
s Heartbreak Publishing Ltd, která autora zastupuje, přinášíme exkluzivně i čtenářům magazínu cardmag ukázku
jednoho ze dvou printů, které budou v omezeném množství parafované samotným autorem v průběhu vernisáže
dne 27.3.2010. Výstava potrvá do 2. května 2010. Více informací naleznete na www.jackvettriano.com

cardmag | rk | exclusively for cardmag © 2010 Heartbreak Publishing Ltd
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Maluji to, co vidím a cítím
Na sklonku minulého roku se zúčastnil jako speciální host doprovodného programu konference
cardforum ve Špindlerově Mlýně finský malíř Samppa Törmälehto. Tehdy představil několik svých
posledních pláten, které přivezl ze svého atelieru v berlínské čtvrti Kreuzberg. Dohodli jsme se, že
se na počátku roku 2010 znovu setkáme a představím jeho tvorbu čtenářům magazínu cardmag.
Roman Kotlán, cardmag: Čím si chtěl být jako malý kluk?
Samppa: DŘEVORUBEC, jako malýmu se mi líbila ta síla padajících stromů.
Roman Kotlán, cardmag: Kdy jsi začal malovat?
Samppa: Rodiče mi koupili první barvy, když jsem ještě ani nebyl ve škole (cca 5 let).
Roman Kotlán, cardmag: Kdy sis uvědomil, že by ses mohl malováním živit?
Samppa: Když jsem dodělal uměleckou školu, měl jsem skvělé podmínky. Dostal jsem se do 4
galerií z pěti hned napoprvé. Zažádal jsem o grant na výstavu a také jsem ho dostal. Dokonce jsem
na své první výstavě hned prodal obraz.
Roman Kotlán, cardmag: Máš nějaký koncept tvorby?
Samppa: Mým konceptem je nemít pouze jeden koncept. Měním témata a snažím se zároveň
přemýšlet kde vystavuji, od toho se do určité míry odvíjí co vystavuji.
Roman Kotlán, cardmag: Co je pro tvoji tvorbu důležitější, prostředí, lidi, emoce či prožitky?
Samppa: Maluji to, co vidím a cítím. Zároveň je v tom ale hodně ironie a osobního prožitku, ne vždy
si pozorovatel může dát 1+1 dohromady. Vyjadřuji se také k současným událostem (společenským,
politickým ...), ale po svém. Snažím se, aby mé obrazy nebyly politické, občas se tomu ale nelze
vyhnout (např. když odkazuji na současné události).
Roman Kotlán, cardmag: Jak bys charakterizoval svůj styl?
Samppa: Nechávám barvu plynout. Osobně se do charakteristik nepouštím, to nechávám na jiných.
Kritici mě rádi zavírají do krabice s nápisem neoexpresionisté.
Roman Kotlán, cardmag: Maluješ zajímavou technikou, k té ses dopracoval sám či ses nechal
inspirovat?
Samppa: Samozřejmě si musíš být vědom, co se děje v uměleckém světě, ale ke svému stylu jsem
se dopracoval sám. Jako malíř vidíš trendy přicházet a odcházet. Nakonec je tedy nejdůležitější mít
svůj vlastní styl a udržet si ho.
Roman Kotlán, cardmag: Plánuješ v nejbližší době nějakou výstavu?
Samppa: Ano, v nejbližší době v Německu, v květnu vystavuji ve Finsku. Můj galerista říká, že
potom vystavuji ve Švédsku. Nějaké plány se rýsují, ale je ještě příliš brzy na to, o nich mluvit.
Roman Kotlán, cardmag: Na konci minulého roku jsi přijal pozvání jako speciální host
doprovodného programu mezinárodní konference cardforum ve Špindlerově Mlýně; jak se ti líbí v
Česku?
Samppa: Mám rád Českou republiku, především starou Prahu, její architekturu. Co se umění týče,
máte pár zajímavých galerií, rád bych se v budoucnu dozvěděl více.
Roman Kotlán, cardmag: Kde všude jsi působil resp. kde jsi měl možnost představit své umění?
Samppa: Ve Finsku, v Holandsku, v Dánsku, v Číně, v Srbsku mi dílo ukradli pár minut před
vernisáží, takže jsem ho nestihl vystavit. Výstavu jsem měl i v Praze.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeme se těšit na představení Tvé tvorby v ČR?
Samppa: V roce 2005 jsem již vystavoval v pražském N.O.D., v současné době žádná výstava v ČR
plánována není, ale budoucnost je samozřejmě otevřená, pokud se naskytne možnost v Praze
vystavovat, velmi rád ji přijmu.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš současnou situaci kolem výtvarného umění v Evropě a Finsku?
Po čem je poptávka, jaké jsou zajímavé směry? Jde o fůze stylů nebo naopak o určitou
vyhraněnost?
Samppa: V dnešní době je skoro všechno fůze mnoha stylů, je téměř nemožné vynalézt něco
nového. Nové materiály a techniky však přinášejí nové možnosti. Ve Finsku je silná vlna
současného výtvarného umění, zdá se ale, že evropským centrem výtvarného umění je v
současnosti Berlín. (Čína roste z hlediska současného výtvarného umění neuvěřitelnou rychlostí,
vzhledem k vzdálenosti ale s Evropou nijak nesoupeří. New York je samozřejmě stálicí.) Na otázku
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po čem je poptávka nemohu jednoznačně odpovědět. Galeristé jsou individuální osobnosti, stejně
tak jejich klienti.
Roman Kotlán, cardmag: Jak bys nazval svou současnou tvůrčí etapu v Berlíně?
Samppa: Cítím vliv urbanistické a především "undergroundové" kultury na mou tvorbu. Žiji
v Kreuzbergu, čtvrti plné punku a urban lifestylu.
Roman Kotlán, cardmag: Jaké máš záliby?
Samppa: Downhill bike - sjezdové kolo. Může to znít paradoxně, ale také rád hraji šachy. Především
jsem ale šťastný člověk, protože má největší záliba (umění) je mi zároveň prací.
Roman Kotlán, cardmag: Díky za rozhovor a mnoho invence do Tvé další tvorby.
Samppa: Díky
cardmag | rk | více informací na www.samppatormalehto.com

The mammoth 2008 100x80cm acrylic on canvas

Birdie 2008 90x110cm oil and alkyd on canvas

5. Fare Thee Well 2009 120x150cm acrylic and oil on canvas

www.samppatormalehto.com
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Na sklonku roku 2009 s Ivanem M
Setkat se v Česku s Ivanem Myslikovjanem není jednoduché.
Významnou část roku tráví v zahraničí a do Česka si sem tam pouze
odskočí. Jednou z jeho zastávek v ČR byla exkluzivní účast na
galavačeru SBK v rámci mezinárodní konference cardforum#9, která
se konala na začátku prosince 2009 ve Špindlerově Mlýně v hotelu
Harmony.
Ivan M svým vystoupením s DJ Henriettou vytvořil nefalšovanou atmosféru
prosluněného jihu s rytmy ambientu a chilli out a doslova nadchl přítomné
účastníky konference. Krátký záznam z galavečera naleznete na hlavní
stránce www.cardforum.cz resp. na odkazu Youtube.
Ivan M
Je rezidentním umělcem ostrova Ibiza a Café Del Mar. Sólista, který účinkuje
s těmi nejlepšími hudebníky scény, bez rozdílů hudebních žánrů. Je
vyhledávaným studiovým hráčem. Namátkou lze uvést několik referencí z jeho
posledních projektů:
- Fashion TV Party umělec
- Ibiza Global Radio rezidentní umělec (živě každé úterý s DJ Jose Maria Ramon www.ibizaglobalradio.com)
- Café Del Mar Music Ibiza umělec (CD compilace č.15, solo album producenta Gary B & Paco Fernandeze)
- Café Del Mar - Altea (ES), Rio De Janeiro, Buzios (Brazilie)
- Café Del Mar - Cap Town & Johanesburg rezidentní umělec
- Hrává živě se skupinou Paco Fernandeze (Café Del Mar producent & umělec)
- DJ Tiesto Ibiza preparty rezidentní umělec
- White Club Beirut rezidentní umělec www.whitebeirut.com
- Ocean Club Dubai umělec
- Pacha Hotel Ibiza umělec
- Privilege klub (Ibiza-ES, Buzios-Brazil) - Supermartxé party,
2006 Opening party, Hector´s party
- Pacha klub (Ibiza-ES, Buzios-Brazil) - Retrro party with DJ
Andy Barter, Paul Tylor and Graham Sahara, Sunday
rezident party with DJ Lucca Di Napoli
- Space klub Ibiza - In Bed With Space party s Barbarou Tucker
(zpěv), We Love Sundays, Ibiza Dance party
- El Divino club Ibiza party - Penetra, Fashion TV, Ibiza De Lux
People
- Eden klub Ibiza párty - Mondo Loco, Funky House Polution
Ivan M hrál pro VIP akce: Luis Vuitton-Paris, Mastercard
Slovensko párty, Filmový Festival Cannes, Filmový Festival
Karlovy Vary, Eurotel, Vodafone, Danube House Praha otevření,
Stock Market Palace Praha, Banka roku 2006, Nový Land Rover
párty, Nový BMW párty, Nové Audi párty, Gogole párty, Medical
conference a cardforum#9 …
Ivan M vystupuje v Anglii, Libanonu, Německu, Švýcarsku, Egyptě, Jižní Africe, Rakousku, Francii, Itálii,
Slovensku, Srí Lance, Brazílii, Arabských Emirátech, Španělsku. Vyprodukoval 12 sólových cds.
Podílel se jako sólista na více jak 60 cds. Nahrál více jak 50 studiových a „živých“ djs demo a originálních skladeb
s mezinárodními djs
Ivan M rád spolupracuje se zajímavými a kreativními muzikanty bez rozdílu žánru. Ivan M říká: „Při každém
koncertu, párty nebo projektu jsou důležité tři věci - kvalitní produkce, výborní muzikanti a energie
od srdce. Chci se dělit o své pozitivní vibrace s lidmi na celém světě!!!“
Více na www.myspace.com/e1m
cardmag | rk
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PODPORUJEME
Reflexe 9. Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku 2009
V pátek 19. března 2010 se v pražském kině Aero ve 20 hodin uskuteční Ozvěny 9. Mezinárodního festivalu
studentských filmů Písek 2009. Festival pořádá Soukromá vyšší odborná škola
filmová ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku. Diváci
budou mít příležitost zhlédnout výběr z vítězných filmů loňského ročníku.
Mimořádnou událostí bude křest znělky nadcházejícího, jubilejního 10.
festivalového ročníku, jejímž režisérem je student oboru režie na FAMO v Písku Jan Vejnar. Moderátorem večera
je student Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, herec a budoucí režisér Vojtěch Kotek.
V devadesátiminutovém bloku budou promítnuty snímky, které vybrala a ocenila porota 9. MFSF Písek 2009. V ní
v loňském roce zasedli - mexický kameraman Antonio Riestra, spisovatelka Galina Poppová, polský kameraman
Andrzej J. Jaroszewicz, americký profesor Daniel Boyd a vítězka Grand Prix na 8. MFSF Písek 2008 Yasmine Novak
z Izraele. Blok zahájí polský snímek Dlaně, který získal Cenu poroty. Je poetickým nahlédnutím do dvou světů,
hluchoněmých a slyšících. Jako druhý v pořadí bude uveden estonský film Posedlost, který na MFSF získal Cenu
za nejlepší hraný film. Sleduje příběh dvou lidí, kteří si při náhodném rozhovoru uvědomí, že i tak nelichotivá
vlastnost, jakou posedlost je, může být klíčem ke štěstí. Indický film Rebello, který si z Písku odvezl Cenu
Vladany Terčové - zakladatelky filmové školy i festivalu, sleduje osmiletého chlapce, snažícího se uprchnout před
chudobou a osaměním. Jenže z neradostného a nelítostného světa nekonečné bídy úniku není. Zvláštní uznání za
režii udělila mezinárodní festivalová porota britskému snímku Hra. Ta je vyprávěním o skupince dvanáctiletých,
kteří na vlastní kůži zjišťují, co se stane, když se výzvy začnou brát vážně. Další snímek s názvem Kde je mysl
beze strachu obdržel nejenom Cenu za nejlepší dokumentární film na MFSF ´09, ale získal i třetí místo
v projektu Winton Train Film Contest. Jediným českým zástupcem v „Ozvěnách“ bude tříminutový animovaný
videoklip Opustíme vzory. Je humorným „návodem“, jak bojovat proti prohnilému systému, vzorům i autoritám.
Festivalovou přehlídku uzavře vítězný korejský snímek Moje malá Popelka, který získal Grand Prix - Cenu
Václava Kršky. Jemný a půvabný minipříběh, v němž se odráží vztah stárnoucího Choi k jeho životní družce.
Do prvního ročníku vstoupil Mezinárodní festival studentských filmů v Písku již v roce 1997. Až donedávna se však
konal jako bienále. V posledních třech letech je pravidelnou, každoroční, podzimní, kulturní píseckou událostí.
Festival si postupně získává své diváky a během let jej navštívilo mnoho zahraničních i domácích hostů - režisér
Ivan Passer, ruský animátor a výtvarník Ivan Maximov, francouzský režisér a scenárista Francois Gérard,
argentinský režisér Emiliano Romero, český režisér Jiří Menzel, hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer,
kameraman a režisér F. A. Brabec či patron Akademie kameraman Miroslav Ondříček a řada dalších. Vedle pestré
nabídky filmových projekcí je pro festivalové návštěvníky a hosty každoročně připraven i bohatý doprovodný
program - koncerty, výstavy, workshopy, besedy a divadelní představení.
Jubilejní 10. ročník MFSF se letos bude konat ve dnech 30. září - 2. října. Na přípravě festivalu už nyní pracují
studenti obou filmových píseckých škol. Letos organizační štáb vede Lenka Kotlánová a Vítek Pecka. Posláním
festivalu je zprostředkovat setkání mladých filmových tvůrců a představit veřejnosti tvorbu domácích i
zahraničních filmových škol. Mezinárodní porotu letos povede pravidelný festivalový host, umělecká ředitelka MFF
Karlovy Vary Eva Zaoralová.
Veškeré informace o festivalu a o aktuálním dění jsou k nalezení na oficiálních webových stránkách festivalu
www.filmfestpisek.cz.

cardmag | rk | převzato z tiskové zprávy MFSF 2010
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Strahovští Osvoboditelé Silnic
Nejen prací, živ je člověk, ale je třeba po práci trochu zrelaxovat, vypnout centrální nervovou
soustavu a trochu „dobít baterky“! Je mnoho způsobů. Jak toho docílit, od zahrádkaření až po
vrcholné sportovní výkony na gauči televizní obrazovky, s lahvinkou něčeho dobrého ;-)
A jedním z dalších, určitě dost rozšířeným, je cyklistika ve všech svých podobách.
V dnešní době, kdy je stále na vzestupu boom horských a krosových kol, je „královská“ cyklistika, cyklistika
silniční širokou veřejností trochu opomíjena. Většina reaguje na pojmy Tour de France, Giro d Italia, méně už
veřejnosti říká Vuelta, či Praha - Karlovy Vary - Praha.
Cardmag se v letošním roce stal partnerem jednoho amatérského silničního týmu, který minimálně pro letošní
sezónu bude jeho logem na dresech propagovat kartový business na našich i zahraničních silnicích, a to jak při
nějakém pohodovém švihu, tak i v rámci závodů Unie amatérských cyklistů (UAC, www.uac.cz), Jihočeské
amatérské ligy (JAL, www.jal-cyklo.webz.cz) nebo třeba 53x11 marathon cupu (www.53x11.cz/marathon)
Všem, kteří rádi odpočívají aktivně, doporučujeme renesanci cyklistiky směrem ke kořenům, kterými vždy bude
„silnička“. Zkuste to a nebudete litovat! Proč se dřít na „horákovi“, který je kolikrát 2x těžší než „silnička“, o
sexapealu silničního kola nemluvě ;-)

cardmag | pk

www.sostym.com
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TÉMA

partner rubriky

Contactless očima Petra Měrky
Bezkontaktní technologie a Ingenico
Společnost Ingenico je na špici vývoje platebních řešení a technologií. Pokud si na webových stránkách zadáte
„contactless“, zjistíte, že v roce 2008 bylo Ingenico prvním světovým výrobcem
platebního terminálu s integrovanou bezkontaktní čtečkou certifikovanou pro
Visa i MasterCard. Vývoj jde dál a v roce 2009 Ingenico uvádí na trh nový mobilní
platební terminál EFT 930 Colour Contactless s barevným displejem, který
akceptuje smart karty, karty s magnetickým proužkem a nově i „bezkontaktní karty“.
Petra Měrky, Senior Consultanta Ingenico CZ, jsem se ptala na možnosti uplatnění „contactless technologií“ na
českém trhu.
Jeanne Bočková Kašpaříková, cardmag: Petře, Ingenico stojí velmi často u zrodu zcela nových
technologií. Tak tomu je i technologií „contactless“. Jaké jsou zkušenosti s contactless na českém
trhu?
Petr
Měrka,
Ingenico: Ano, Ingenico opravdu stojí u zrodu nových technologií.
Nicméně bezkontaktní technologie byla primárně určena pro přístupové systémy a dopravní aplikace. Teprve
z té dopravní byla odvozena platební bezkontaktní technologie.
Ingenico bylo skutečně první společností, která integrovala vlastní bezkontaktní snímač ve svém platebním
terminálu, respektive PIN padu. Do té doby se používaly
buď externí snímače, nebo zásuvné moduly. I zde bylo
Ingenico jedním z prvních výrobců - vzpomeňme na
bezkontaktní moduly pro PIN pady s dotykovou obrazovkou
používané v USA.
Tuším, že již v roce 2006 jsem na mezinárodní konferenci
cardforum ve Zlíně prezentoval bezkontaktní platbu
s terminálem I5100 (nejrozšířenější platební terminál u nás
a možná, že i ve světě) a bezkontaktním snímačem
SATURN. Od té doby jsme samozřejmě v produktech dále
pokročili a tak mohu říci - „Ingenico je stále
připraveno“.
Ptáte se na zkušenosti s CL technologií (běžně používaná
zkratka pro Contactless) u nás? Upřímně, představoval
jsem si trochu rychlejší vývoj. Dosud se používají CL
technologie hlavně v lokálních dopravních aplikacích. (Modrá karta Českých drah je sice celorepubliková, ale stále
to není ono) a to buď se starší technologií Mifare či novější bezpečnější Mifare Desfire. Tyto lokální systémy jsou
poměrně služně zaběhnuté - podívejme se třeba na Liberecký kraj, který nyní spolupracuje s Ústeckým krajem,
společná aplikace měst Hradce Králové a Pardubic či Plzeňská městská karta.
O pražské Opencard už toho bylo řečeno mnoho a nelze ji brát jako dobrý příklad využití CL technologie. Ale kdo
ví, možná se časem změní v dobré řešení. Původní myšlenka určitě nebyla špatná. Já s kolegy jsme spolupracovali
na projektu Plzeňské karty, pro který jsme připravili první EMV certifikovanou aplikaci pro samoobslužný
kiosek určený pro dobíjení právě těchto dopravních karet klasickou platební kartou. Takže zatím moc povzbudivé
to není, že? Ale když se podívám do své křišťálové koule, tak vidím, že se již brzy začne topit pod kotlem naší
české kartové kuchyně.
JBK: Měl jste při svých zahraničních cestách možnost vyzkoušet platby typu contactless—touch and
go?
PM: Sám bezkontaktní kartu nemám (kromě garážové). Asi je to tím, že jsem, věrný českému bankovnímu
sektoru a ten platební bezkontaktní karty ještě nevydává. Na svých zahraničních cestách se mi také nepodařilo
zpozorovat výrazné prosazování této technologie. Je to i tím, že se obvykle rychle přesunuji z letiště do hotelu,
pak k zákazníkovi a zpět na letiště. Taxikáři bezkontaktní karty povětšinou neakceptují. Často jsem rád, že vůbec
nějaké karty berou. Někdy raději platím v hotovosti, protože dát kartu z ruky některým typům za volantem, mi
přijde jako nechtěný adrenalinový zážitek.
Mám-li odpovědět na otázku, zda jsem měl tu možnost si platby vyzkoušet, tak kromě výstav kartového průmyslu
a různých školení jsem se nedostal do té správné bezkontaktní země a nejsem zkušený CL klient.
JBK: Vidíte skutečně nějakou zásadní odlišnost mezi Polskem, Maďarskem, Slovenskem na jedné
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straně a Českou republikou na druhé straně z pohledu zavedení bezkontaktních plateb?
PM: Země bývalého Visegrádu vystartovaly do platebních karet ze stejné pozice, ale současná úroveň technologií
je v každé zemi jiná. Bohužel nemám příliš informací o Maďarsku, ale řekl bych, že jsou tam na stejné úrovni jako
my. Slovensko vlastně jako první spustilo projekt EMV karet, my jsme byli na druhém místě. V současnosti ještě
zaostávají v implementaci EMV v Polsku a to je také důvod proč nyní připravují velký skok rovnou k CL EMV
technologii. Srovnání všech zemí ukazuje, že bezkontaktní platby se ujaly pouze na Slovensku. Jinak úroveň
hospodářství, stav bankovnictví, technologická vyspělost i životní úroveň jsou srovnatelné.
JBK: Proč jsou tyto země v zavádění contactless rychlejší než my? Kde je u nás „zakopaný pes“?
PM: Pozor, dále je pouze Slovensko, tam začali už před dvěma roky a tou hybnou silou byla Citibank a univerzita,
kde bezkontaktní karty začali používat studenti. Vysokoškolští studenti jsou obvykle nejlepší testovací skupinou
jakékoliv nové technologie. Většinou velmi rychle odhalí všechny slabiny testovaného systému. Pak se k projektu
přidala Volksbank a město Bratislava. V současné době je už poměrně dobře zaveden. Reakce uživatelů jsou
vesměs příznivé, protože jim bylo umožněno platit kartou i drobnější platby v místech, která dosud byla platebním
kartám „zapovězena“ (resp. nelukrativní). Možnost zaplatit během několika vteřin například noviny oproti hledání
drobných po kapsách a ukládání vrácených mincí (to jen pro příklad) - v podstatně delším čase, je opravdu velká
výhoda.
My jsme na tom s Polskem a Maďarskem stejně. A proč? Čím větší trh a menší konkurence, tím větší investice,
které se samozřejmě těžko obhajují. Trh čeká na impulz. Co tím impulzem bude a kdo ho vyšle, nechám
otevřené. Jak jsem říkal, Ingenico CZ je připraveno, jak technologicky, tak obchodně, úzce spolupracovat
s každým, kdo se do toho pustí.
JBK: Jak mohou do světa bezkontaktních plateb vstoupit mobilní technologie, platby
prostřednictvím telefonů … Jak jsou nebo mohou být propojeny s platbami bezkontaktními
kartami?
PM: Tak tohle je velmi zajímavá otázka. Dokonce i mobilní operátoři se už delší dobu zajímají o oblast
mikroplateb realizovaných bezkontaktně. Nahrávají jim i výrobci karet, kteří nabízejí duální SIM karty
s bezkontaktním modulem. Ten umožňuje provádět platbu pouhým přiložením telefonu. V momentě, kdy je
potřeba provést autentifikaci, provede se online transakce pomocí druhého interface v telefonu – to znamená
přes GPRS a datové centrum operátora.
Z toho vyplývá, že mobilní operátoři jsou vlastně jediní připraveni ihned zprovoznit stranu vydavatele (i když o
pravý issuing vlastně nejde). Pořád jim chybí strana acquiringu a akceptační místa. Klasická obchodní místa by
museli vybavit svou technologií nebo spolupracovat s klasickými acquirery na sdílení současných obchodních míst
a rozšíření jejich vybavení bezkontaktními snímači. Osobně si myslím, že pokud by se naši operátoři dokázali
spojit, pak by v oblasti mikroplateb dokázali významně konkurovat bankám a ubrat jim velkou část trhu
mikroplateb. Ale protože s operátory nejednám, nevím, jestli uvažují o této variantě či nikoliv. Sama technologie
jim dává impuls ke spuštění projektů.
JBK: Jaké jsou plány Ingenico CZ co se týče zavedení nebo podpory contactless na českém trhu? Jak
je Ingenico připraveno na bezkontaktní platby?
PM: Už jsem to zmiňoval, Ingenico jako první výrobce na světě integroval svou vlastní bezkontaktní technologii
do běžného terminálu / PIN padu a získal certifikaci EMVCo. Za ta léta, co pro Ingenico pracuji (letos v listopadu
to bude již 12 let) mi prošlo rukama několik generací produktů. S každým novým produktem si uvědomuji, kam až
se technologie dostaly a jak možnosti jejich uplatnění neustále rostou. Proto se nesnažíme být uzavření a dodávat
veškerá řešení sami. Máme významné partnery a každý z nich má své představy a vize. Proto je schopen
poskytnout danému segmentu ta nejlepší řešení. Partnery podporujeme, připravujeme půdu pro co nejsnadnější
implementaci, radíme, konzultujeme jejich návrhy a pomáháme jim i u zákazníků. A to se netýká jen
bezkontaktních technologií. Máme také vlastní řešení, která se nabízejí celosvětově. Postupně je představujeme a
jsme připraveni, pokud o ně trh projeví zájem, nabídnout je také našim klientům. A budu se opět opakovat Ingenico je připraveno intenzivně se zapojit do projektů bezkontaktních karet v ČR.
JBK: Je možné, aby „platba hotovostí“ z našich životů skutečně vymizela? Jak by podle Vás vypadal
takový svět?
PM: Už od dob, kdy přestaly být brambory směnným produktem a byly vymyšleny „mince“, lidé přemýšleli, jak se
obohatit a zkoušeli vyrábět falešné peníze. S nástupem platebních karet se opět lidé snažili zneužít technologie a
přijít lacino k zisku formou falešných či kradených karet nebo nabouráním se do systému.Proto se neustále
zlepšuje způsob zabezpečení jak na straně karty, obchodníka, procesora a banky. Přináší to větší náklady na
transakci a tak nikdo nepodporuje malé platby běžnou kartou. To znamená, že stále musíme nosit peněženku
s mincemi na noviny, parkování či kávu.V momentě, kdy začneme platit i tyto drobné částky kartou, přestaneme
mít potřebu vlastnit hotovost. Otázkou je, co budeme dělat v momentě, kdy o kartu přijdeme. Budeme moci
zaplatit pouze telefonem?
Ale konec úvah. Nemyslím si, že by peníze mohly zmizet ze světa. Ve stále více případech je sice nebudeme
potřebovat, ale neobejdeme se bez nich. A svět bez peněz? V minulosti již byly takové úvahy, že peníze budou
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zbytečné, že každý dostane vše zadarmo v množství podle svých zásluh. Naštěstí pro Ingenico byla tato ideologie
odhalena jako nebezpečná. Jinak by trh platebních terminálů a řešení přestal existovat a my bychom nemohli
vymýšlet a realizovat technologie, které nám usnadní život. Pro nás v Ingenicu CZ je následujícím krokem právě
Contactless.
JBK: Petře, děkuji Vám za rozhovor.
cardmag | jbk | ingenico

Ve spotřebitelském hledáčku: Bezkontaktní platby
Na téma bezkontaktních plateb ve spojení se současnými spotřebitelskými trendy a chováním obchodníků a
maloobchodníků jsem si povídala s Marcelou Šimkovou, ředitelkou společnosti DATA
Servis Ostrava. Ještě před rozhovorem mne upozornila, že se jedná o její osobní názory,
propojení informací z různých rozhovorů, diskusních skupin, pozorování …. ne o výsledky
konkrétních marketingových průzkumů. S Marcelou Šimkovou se znám osobně i profesně
již léta a náš rozhovor probíhal velmi neformálně.
Jeanne Bočková Kašpaříková, cardmag: Dnes bych Tě ráda zpovídala na téma spotřebitelé a
platební karty. Jaké jsou trendy v chování spotřebitelů na českém trhu co se týče používání
platebních karet a hotovosti?
Marcela Šimková: Ahoj Jeanne, tvoje otázka je jednoduchá a přitom
složitá. U využívání platebních karet se musíme vrátit o několik let zpět,
kdy platební karta byla synonymem odlišení. A kdo platil kartou před pár
lety, patřičně dával všem najevo, že je někdo jiný. Dnes se platební karty
staly standardní součástí našeho života. Učíme s nimi zacházet děti,
naučili jsme s nimi zacházet i rodiče. Možná někteří prarodiče platební
kartu nepřijali, ale to je asi jediná skupina. Naopak platba v hotovosti se
stává dnes spíš výjimkou než pravidlem. Možná je to také tím, že o
„viditelné“ peníze máme větší strach a ty na kartě jsou podle názorů lidí
lépe chráněné. Myslím, že pro spotřebitele bude bezpečnost a ochrana
finančních prostředků důležitým atributem pro posuzování samotné bezkontaktní karty.
JBK: Co Tě napadá v souvislosti se spojením „bezkontaktní platby“?
MŠ: Bezkontaktní karty … co mě napadne, že jsou to karty bez potřeby kontaktu J Ale vážně, cokoliv ve spojení
s pojmem KARTA představuje pro lidi spojení s něčím, co jim musí přinést nějaké výhody, benefity apod. Když
jsme sledovali efektivitu zájmu o Zákaznické karty nebo Slevové karty, tak se všichni zajímali jen o to, jaké
výhody z toho pro ně plynou. Dnes, kdybychom se podívali lidem do peněženek nebo dokladovek, tak jsou
zahlceny spoustou karet na různé slevy, sbírání bodů, načítání kreditů. Podle množství vydávaných karet různými
společnostmi je o tyto typy karet stále zájem. Takže mít další kartu z pohledu zákazníků není žádný problém. Ale
otázkou zůstává, co mi ta karta má přinést.
Když zmiňujeme bezkontaktní kartu, tak si myslím, že většina lidí ji bude automaticky považovat za platební
bezkontaktní kartu. Asociace na „bezkontaktní“ karty určitě budou vzbuzovat pocit něčeho
jednoduchého, rychlého a pohodlného.
JBK: Měla jsi možnost „bezkontaktní platby“ někdy sama vyzkoušet?
MŠ: Já sama jsem zatím bezkontaktní platební kartu, tak jak o ní spolu mluvíme, nikdy neměla. Nicméně nyní
mne napadá, že mám čip na placení parkovného u nás ve městě, který musím občas dobíjet. Výhoda – 10% sleva
a nemusím chodit platit s lístkem k pokladně. Takže mám tam hned dva benefity – slevu z ceny parkovného a
rychlý pohodlný výjezd z parkoviště.
Ještě si vzpomínám, že jsme měli podobnou kartu na dovolené, když jsme se plavili po Středozemním moři –
karta fungovala jako víceúčelová – na placení, jako identifikační karta pro vstup a výstup v přístavech, pro
otevírání dveří do kajut, pro rezervace výletů atd. Na kartu jsme na začátku pobytu z platební karty převedli
určitou částku nebo složili hotovost a vždy po 4-5 dnech jsme obdrželi vyúčtování. Hlavní výhoda byla hlavně ve
způsobu placení – nemuseli jsme s sebou kromě karty nosit další finanční prostředky a vlastně jinak než touto
kartou jsme platit nemohli. Zajímavé bylo i omezení pro karty dětí, kde se dal nastavit denní limit a zákaz koupě
alkoholických nápojů :-)
JBK: Jaké vidíš příležitosti v používání bezkontaktních plateb na českém trhu?
MŠ: Podle toho, co jsem již zmiňovala, si myslím, že potenciál tady je a pokud je to ověřeno i jinde ve světě, tak
se není čeho bát. My Češi zase tak výjimečný národ v oblasti zvyklostí a chování a v akceptaci novinek nejsme
než jsou národy kolem nás. Ale je třeba si uvědomit, že každá novinka bude přijata, pokud bude mít
dostatečnou podporu. Již dávno je pryč doba, že když se cokoliv nového zavedlo, tak všichni „to“ toužili mít.
Dnes naopak jsme více konzervativní a pokud máme něco, co funguje, tak se ani neohlížíme po něčem jiném. A
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také je zde i přemíra nových věcí, kterým spousta lidi nevěří a nerozumí a mnoho lidí nemá čas ani
ochotu učit se něčemu novému.
Co tím chci říct: jen sdělení, že tady je možnost bezkontaktních karet, je málo a je potřeba vytvoření
určité referenční skupiny, která bude produkt využívat a posouvat dále a také bude možná určovat
její případné další využití. Dále je třeba komunikovat benefity – pohodlnost, účel, úspora času,
bezpečnost - prostě všechno, co karta nabízí.
Na druhé straně je ale nutné zabezpečit dostatečnou akceptaci karty tj. dostatek míst, kde se dá
kartou platit.
Myslím, že všichni ve světě ve spojení s bezkontaktní kartou začali budovat referenční skupinu u uživatelů MHD
nebo City transportu - je to logické, protože tím zasáhli velkou skupinu uživatelů a také měli jednoznačně určeno,
která prodejní místa budou pro využití této karty jako prioritní. Zajímavé může být také využití bezkontaktních
karet pro děti, kdy rodiče získají přehled za co dítě utrácí kapesné. Opět bude důležitá bezpečnost použití těchto
karet.
JBK: Okolní země nás ale v zavádění bezkontaktních technologií předbíhají - Polsko a Maďarsko
jsou ve fázi příprav, nejdále z okolních zemí je nyní Slovensko. Je nějaký rozdíl mezi chováním
spotřebitelů na těchto trzích a u nás?
MŠ: Podle svých zkušeností a na základě výzkumů, které jsme v těchto zemích realizovali, nevidím žádné zřetelné
rozdíly v chování běžného občana České republiky a okolních států. Ano, jsou tam rozdíly v tom, že v některých
zemích je větší někde menší důvěra v bankovní sektor, ale dostupnost platebních karet je všude vyrovnána a
stejně tak dostupnost míst, kde se dá platebními kartami platit. Mohu říct, že vstupní podmínky pro
bezkontaktní karty jsou všude stejné.
JBK: Jaké jsou zkušenosti s používáním bezkontaktních plateb na Slovensku?
MŠ: V poslední době se hodně píše o nové službě Volksbank ve formě PayPass, která se prakticky spustila v roce
2008. V Bratislavě se objevuje Městská karta Bratislava City Card, ale jedná se o turistickou kartu, takže není
přednostně určena pro rezidenty, protože umožňuje využívat jejich výhod hlavně v turistických centrech, při
prohlídkách muzeí a také při vyhlídkových jízdách s průvodcem atd.
JBK: Můžeme říci, že se v České republice kolem bezkontaktů přešlapuje.
bezkontaktních plateb přivítali spotřebitelé?

Jak by zavedení

MŠ: Na tuto otázku mohu odpovědět opravdu jen hypoteticky, protože se mi na toto konkrétní téma nedostala do
ruky žádná studie. Každopádně pokud budu vycházet z toho, že jde o nový produkt pro širokou skupinu uživatelů,
tak mohu říct, že zájem spotřebitelů bude, ale nebude samovolný. Bude opřen o výhody, benefity a
úspory pro ně a také viditelnost míst, kde se dá produkt použít. Bez těchto základních předpokladů
bude životnost bezkontaktních karet mizerná. Optimální je jednorázové zavedení (bez možnosti jiné
formy platby) v určité skupině uživatelů. Ano, zní to hodně direktivně, ale je to rychlejší cesta než
dobrovolný přechod na tuto formu platby např. v MHD, při platbách v kině, placení parkovného ve městě atd.
Myslím, že velkou propagací „bezkontaktů“ v České republice měl být projekt Open card. Bohužel o efektu pro
spotřebitele a obchodní síť se při jeho propagaci dosud nehovořilo dostatečně. Zároveň byl pouze „jednou
z možností platby“, což ponechává velkou dobrovolnost na uživatelích. A pokud tato dobrovolnost není propojena
s benefity …
JBK: A co obchodníci, zejména „maloobchodníci“ - jak Ti jsou podle Tebe připraveni na bezkontaktní
platby?
MŠ: Tady mě napadá jediné: všichni malí obchodníci chtějí
hotovostní peníze z toho důvodu, že za hotovost zase
nakupují zboží pro své obchody a tedy vlastně tržby „točí“ i
několikrát denně výměnou za nákup dalšího zboží. Celá řada
malých obchodů stále ještě není vybavena na platbu
standardní platební kartou a tedy nevím, zda budou ochotni
investovat do těchto systémů a zřizovat si on-line propojení.
Také se traduje, jak vysoké poplatky jsou za platby přes
kartu a dokonce někde jsem viděla i slevu za hotovostní
platbu. Opravdu nedokáži přesně odhadnout, jaká míra ochoty
z jejich strany bude, nicméně když se bude nový produkt
uvádět na trh, tak podpůrné aktivity budou muset být
přesně na půl rozdělené směrem k uživatelům karet a
směrem k těm, kteří je mají přijímat.
JBK: A co samotný název „bezkontaktní platba“ - dá se
takto představit zákazníkům a obchodníkům?
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MŠ: Jak jsem již zmiňovala, asociace na spojení „bezkontaktní“ a „karta“ nenesou žádné negativní omezení nebo
bloky, ale přesnější odpověď Ti mohu sdělit až podle reakcí spotřebitelů.
My se tady můžeme bavit o bezkontaktních kartách jako termínu nebo označení, ale co se týká jejich označení
pro spotřebitelé to musí skutečně ZNÍT. SROZUMITELNĚ, LEHCE ZAPAMATOVATELNĚ, MUSÍ JIM BÝT
Z NÁZVU JASNÉ O CO JDE. Název by měl evokovat i JEDNODUCHOST. Tady si myslím, že nejlepší cestou
bude starý dobrý brainstorming a pak pretest u potenciálních uživatelů – který název jim přijde nejvhodnější resp.
splňuje všechna stanovená kritéria. Musí se také jednat o 1 max. 2 slova v označení karty .. .takže něco
ve stylu tvého označení „přilož a jdi“.
K zavádění bezkontaktů mohu jednoznačně doporučit ověřený postup při zavádění nových produktů –
marketingový průzkum a to na straně jak uživatelů tak obchodních míst, testování na cílových skupinách,
brainstormingy – zaměřené jak na nastavení samotného produktu tak jeho názvu. Zajímavým vstupem by bylo
také zmapování zkušeností ze slovenského trhu a to jak na straně bankovních institucí, tak zkušenosti
spotřebitelů i obchodníků. Tímto způsobem lze získat velmi přesný obraz trhu a jeho chování, vyvarovat se
případných úzkých míst při zavádění v České republice a zároveň získat spoustu podnětů ke strategii firem, které
u nás budou bezkontakty podporovat a prosazovat.
JBK: Děkuji za rozhovor.
DATA Servis je výzkumnou společností s původnosti ve střední a východní Evropě. Specializujeme se na
monitoring pozice značek, chování a zvyklostí zákazníků, měříme efektivitu komunikačních aktivit, sledujeme
spokojenost a loajalitu zákazníků. Ve formě pre a post testu zjišťujeme a doporučujeme nejvhodnější koncept pro
uvedení nových produktů a služeb na trh. Doporučujeme i volbu komunikační strategie.
www.data-servis.eu
cardmag | jbk
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partner rubriky

SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
Hashing
Hashování

Proces zajištění nečitelnosti dat držitele karty jejich konverzí na zhuštěnou zprávu
s pevnou délkou prostřednictvím odolné kryptografie.

Host

Hlavní počítačový hardware, na němž je uložen počítačový software.

Hosting Provider
Poskytovatel hostingu

Poskytuje četné služby obchodníkům a dalším poskytovatelům služeb. Služby se
pohybují od jednoduchých až po komplexní; od sdíleného prostoru na serveru po
celou škálu možností „nákupního vozíku“; od platebních aplikací po připojení
k platebním bránám a zpracovatelům; platí i pro hosting určený pouze jedinému zákazníkovi na celý server. Poskytovatel hostingu může být poskytovatelem sdíleného
hostingu, který poskytuje hosting na jediném serveru více subjektům.

HTTP

Zkratka pro „Hypertext Transfer Protocol” (hypertextový přenosový protokol). Otevřený
internetový protokol pro přenos nebo sdílení informací na síti the World Wide Web.

HTTPS

Zkratka pro „HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer” (hypertextový
přenosový protokol prostřednictvím vrstvy bezpečných vstupů). Bezpečný HTTP, který
poskytuje ověření a šifrovanou komunikaci na síti WWW pro účely bezpečnostně citlivých přenosů jako jsou síťová přihlášení.

ID

Identifikátor konkrétního uživatele nebo aplikace.
Zkratka pro „Intrusion Detection System” (systém odhalení průniku). Software nebo
hardware užívaný k odhalení pokusů o proniknutí do sítě nebo systému a
k upozornění na ně. Je složen ze senzorů, které generují bezpečnostní události; terminálu k monitoringu událostí a varování a ke kontrole senzorů; a z centrálního systému,
který zaznamenává události zaznamenané senzory do databáze. Užívá systém pravidel ke generování varování v reakci na zjištěné bezpečnostní případy.
Zkratka pro „Internet Engineering Task Force” (Speciální skupina internetového inženýrství). Velká, otevřená mezinárodní komunita síťových designérů, operátorů, prodejců a výzkumníků zaměřená na vývoj architektury Internetu a jeho hladký chod. IETF
nemá žádné formální členství a je otevřena každému zájemci.

IDS

IETF

Index Token
Indexový token

Kryptografický znak, který nahrazuje číslo karty, PAN, založený na zadaném indexu
pro předem nestanovitelnou hodnotu.

Information Security
Ochrana informací

Ochrana informací určená k zajištění utajení, integrity a dostupnosti.

Information System
Informační systém

Diskrétní soubor strukturovaných datových zdrojů organizovaných za účelem sběru,
zpracování, údržby, užití, sdílení, šíření nebo nakládání s informacemi.

Ingress Filtering
Vstupní filtrace
Incesure
Protocol/Service/Port
Nezabezpečený protokol/Služba/
Port
IP

Metoda filtrování příchozích dat vstupujících do interní sítě přes router tak, aby byly
přicházející pakety ověřeny a aby bylo stanoveno, zda skutečně pocházejí ze sítí,
k nimž se hlásí.
Protokol, služba nebo port představující bezpečnostní riziko z důvodu nedostatku
kontroly nad utajením a/nebo integritou. Tato bezpečnostní rizika se týkají služeb,
protokolů nebo portů, které přenášejí data a ověřovací oprávnění (např. heslo
v hladkém textu po Internetu), nebo které snadno umožňují využití při pochybení nebo
mylné konfiguraci. Příkladem nezabezpečeného protokolu, služby nebo portu je FTP.
Zkratka pro „Internet Protocol” (internetový protokol). Protokol na úrovni sítě obsahující informace o adrese a některé kontrolní informace, které umožňují směrování paketů. IP je primární protokol na úrovni sítě v internetovém protokolovém souboru.

IP Adress
IP adresa

Též „adresa internetového protokolu.” Numerický kód, který nezaměnitelně identifikuje
konkrétní počítač na Internetu.

IP Adress Spoofing
Spoofing IP adresy

Technika napadení používaná jednotlivcem ve zlém úmyslu k získání neoprávněného
přístupu k počítačům. Takovýto jednotlivec odešle klamné zprávy počítači s IP adresou signalizující, že zpráva přichází z důvěryhodného zdroje.

více na
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GALERIE REKLAMY

partner rubriky

Wonderbra “New swimsuits collection” – 2009
Source : Cannes 2009 longlist,
Agency : Publicis Conseil Paris (France)

Friggs Nutri Cosmetics :
Nutritional Supplement for nails 2006
Source : Cannes Archive Online,
Agency : Ogilvy & Mather (Sweden)
Extra strong nails

Nestlé - Kit Kat bench - 2005
Source : Flick’r
Agency : Unknown (please help)

Mc Donald’s restaurant “Now with internet” - 2006
Source : Agency’s website
Agency : RT&A (Mexico)
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KALENDÁŘ AKCÍ
Termín

Název akce

Místo

Pořadatel/registrace

30. - 31.3. 2010

The Branch of Future

Paříž
Microsoft France

Microsoft

12. - 13.5. 2010

Retail Cards & Payments

Londýn
Crowne Plaza Hotel

SMI

17. - 19.5. 2010

Cards Middle East

Dubai
Al Bustan Rotana Hotel

24. - 26.5. 2010

Cardforum

Karlovy Vary
Hotel Thermal

SBK

5.6. 2010

Cardopen

Praha
Open Air Club Kozak

Roman Kotlán

FIFA World Cup

Jihoafrická republika

FIFA

21. - 22.6. 2010

Contacless Cards & Payments

Londýn
Marriott Hotel
Regents Park

SMI

22. - 24.11. 2010

Cardforum

Seč
Hotel Jezerka

SBK

07. - 09.12. 2010

Cartes

Paříž
Villepinte Exhibition Centre

Comexposium

11.6. - 11.7. 2010

www.hairatelier.cz
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FOTO
Objevili jsme pro Vás Ondřeje Kavana a jeho Prahu
Na začátku byl telefonát mojí kamarádky: „Už jsi viděla tu novou knihu o Praze? Je úžasná!“. Neviděla, ale nyní jí
patří čestné místo v naší knihovně. Detaily míst, která známe, objevení dosud skrytých zákoutí, světlo, nádech,
náboj, energie …. Praha Ondřeje Kavana.
JBK: Ondřeji, byl to vždy Váš sen vydat knihu fotografií o Praze?
Ondřej Kavan: Prahu jsem začal fotit na začátku
devadesátých let pro časopis Stern, pražské náměty
byly velmi vyhledávaným tématem pro firemní
kalendáře. Nemůžu říct, že vydat knihu byl vždy můj
sen. Postupně, tak jak přibývalo fotografií, se však
tento sen vloudil do mého života. Skutečně reálně
jsem se jím začal zabývat před čtyřmi lety, kdy
jedno nakladatelství projevilo zájem knihu vydat.
Bohužel, když byly všechny fotografie hotové a
kniha měla jít do tisku, nakladatel od smlouvy
ustoupil. Dokážete si to představit? Všechno je
připravené, už vidíte jak začínají pracovat rotačky …
a najednou nic. Hledal jsem tedy jinou možnost
vydání knihy a společně s mým kamarádem Pavlem
Jankovským jsme knihu vydali „na vlastní pěst“.
JBK: Takže z fotografa se stal vydavatel?
OK: Nejen vydavatel, starám se také o prodej. A navíc, když s těmi fotografiemi vlastně denně žijete, napadají
Vás další náměty, plány, aby fotografie vidělo co nejvíce lidí. Tak vznikl nápad uspořádat výstavu velkoplošných
fotografií Prahy pod širým nebem.
JBK: To zní opravdu zajímavě. Kde a kdy se výstava uskuteční?
OK: Taková výstava patří na turisticky zajímavá
místa, protože chceme Prahu v celé její kráse
přiblížit co největšímu počtu návštěvníků. V úvahu
přicházela Kampa a oblast Pražského hradu.
Jednáme s Městskou částí Praha 1 o pronájmu části
Hradčanského náměstí. Chceme instalovat celkem
80 nasvícených panelů s velkoformátovými
fotografiemi. Fotografie musí být upraveny tak, aby
vydržely všechny nástrahy počasí …. Představujeme
si, že návštěvnici postupně s fotografiemi projdou
Pražským hradem, starou Královskou cestou a
Procházkou kolem Vltavy.
Výstava je plánovaná na červen a červenec
letošního roku. Záleží na celkovém
objemu
finančních prostředků, které se nám na tento projekt
podaří získat.
JBK: Jaký je celkový rozpočet Vašeho projektu? A jak se Vám daří rozvázat uzel grantových žádostí
a podpory kultury?
OK: Celkový rozpočet projektu, tedy kniha a výstava, je více než 2,5 mil.Kč. Překvapivě velkou položkou je
pronájem velkoplošných panelů. Bohužel jsme nedostali grant od Magistrátu hl.města Prahy. Podali jsme žádost o
grant a spolupořadatelství s Městskou částí Prahou 1 a zdá se, že jsou našemu projektu příznivě nakloněni.
Jedním ze sponzorů projektu je společnost AVON.
JBK: Ondřeji, pustil byste se do toho znovu? Myslím s knížkou, výstavou ….
OK: Popravdě musím říct, že s dnešními zkušenostmi bych váhal. Ale jsem optimista. Věřím, že se výstava
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uskuteční a lidé budou nadšeni. Nejen mými fotografiemi, ale
Prahou. Vidím další možnosti pro využití fotografií z výstavy –
pro firemní prezentace nebo prezentaci České republiky
v zahraničí, na obchodních zastoupeních, českých centrech …
Jednáme s panem Fejkem, ředitelem Českého centra v New
Yorku.
JBK: Jaké jsou Vaše další plány?
OK: Kromě Prahy je mojí láskou Paříž. Rád bych vydal knížku
s černobílými fotografiemi Paříže. Ale určitě menšího formátu
než je tahle pražská …
JBK: Držím Vám palce a děkuji za rozhovor.
PRAHA ONDŘEJ KAVAN
Od dob první republiky nemá Praha monumentální fotografickou publikaci odpovídající významu města. PRAHA
Ondřeje Kavana je nejenom formátem největší fotografickou publikací o Praze. 156 stran a 87 fotografií, formát:
42 x 33 x 2,8 cm. Velkoformátové fotografie jsou vytištěny na vysoce kvalitním papíře -300gr, vazba je ruční
práce.
ONDŘEJ KAVAN
Fotografoval mezinárodní kampaně pro značky Philips / Levi’s / Coca Cola / McDonald‘s / HVB Bank / Česká
spořitelna / Toyota / Wrigley‘s / Ahold / GE Money Bank a mnoho dalších. Za svou práci byl několikrát u nás i
v zahraničí oceněn cenami jako jsou Louskáček, Zlaty ohníček, Zlatá pecka ale i takovými cenami, jako jsou
Fotografická publikace roku či Kalendář roku.
Více informací o autorovi, knize i projektu na www.ondrejkavan.com

cardmag | jbk

cardmag no 1/2010

64

© březen 2010

FILM

partner rubriky

Lars Von Trier: Komparace ženských rolí ve filmech Breaking the waves
a Antichrist (2009)
Dánský režisér Lars Von Trier se netají zálibou ve vyobrazování nejrůznějších forem násilí, ať už fyzického či
psychického. V následujícím textu se vedle zadaného porovnání výše uvedených snímků pokusím o uměleckoteoretickou analýzu Trierových postupů a jeho přístupu k násilí jako takovému, jeho filozofie násilí.
Film Breaking the waves (1996) se odehrává ve Skotsku, v odříznutém chladném prostředí vyplněném
všudypřítomnou bohabojností místních obyvatel. Mladičká Bess, zbožná a čistá naivní bytost, jejíž výraz skrývá
duševní nerovnováhu, citovou labilitu z části způsobenou šokem z poměrně nedávné smrti bratra a potencionálně
i dosavadním nepoznáním sexuální komunikace, světa sexu obecně, se provdá za cizince Jana, pracujícího na
ropné plošině na moři. Jan není pro svůj cizí původ mezi místními příliš vítán a okolo mladého páru se nepřímo,
ale poměrně rychle vytvoří nepřející atmosféra. Právě ono prostředí, které si naivní dospělé dítě Bess
neuvědomuje a Jan si z něj nic nedělá, bude později jednou z hlavních příčin jejich zkázy.
Jan provází Bess zahradami rozkoše, uvádí jí do dospělého světa sexu, zatímco ona se na něj (co by na manžela
“otce a učitele”) pomalu citově fixuje. Neutišitelná potřeba být mu nablízku se projevuje v okamžiku, kdy se má
Jan na nějaký čas opět vrátit do práce - na plošinu.
V Bess se probouzí dětinské chování přerůstající v hysterii. Pobožná dívka se obrací ve své mysli k bohu. V
hovorech, kde alternuje sebe a odpovídajícího boha, ho žádá, aby jí vrátil Jana domů. Ujišťuje se, zda-li miluje
dostatečně a zda-li činí vše správně, protože nechápe, proč by jí bůh jinak muže odváděl. Stejně jako malé dítě
potřebuje každou událost pateticky odůvodnit.
Na plošině dojde k nehodě a Jana odvezou do nemocnice na pevninu. Prognózy jsou černé, Jan zůstane nehybný
na lůžku, stále ještě bojuje o život. Bess se začíná obviňovat z Janova neštěstí. Modlila se příliš za jeho návrat?
Její pocit viny je spouštějícím mechanismem blížící se tragédie. Muž frustrovaný myšlenkou, že své mužství již
nikdy nepocítí, se snaží přesvědčit Bess, aby si našla milence. Shodou nešťastných náhod (zásahy švagrové,
Bessina naivní slaboduchost, Janova deprese) se z milující manželky stane posedlá, nevědomě masochisticky
jednající otrokyně svého nemohoucího muže, resp. otrokyně obsesivní představy, že má jeho zdraví ve své moci a
svou láskou a láskou k bohu může svého chotě zachránit.
Bessino jednání se začíná vymykat racionalitě a hraniční s duševní nemocí. Dívka náhodně souloží s neznámými
muži, následně vše líčí manželovi. Ve své posedlosti představou, že ho svými skutky léčí, zajde až tak daleko, že jí
rodina je nucena zapovědět. Janův stav se zhorší, z čehož se Bess automaticky obviňuje. Nechá se znásilnit
sadistickými námořníky. Zranění, která jí způsobí, se ale neslučují se životem a Bess umírá. Jan se zázračně
uzdraví a pohřbí Bessino tělo do moře.
Antichrist (2009) je drama manželského páru, který tragicky přišel o dítě. Téma viny hraje opět ústřední roli,
protože syn Nick zemřel díky pádu z okna během toho, co se pár vášnivě miloval.
Na pohřbu se žena nervově zhroutí a je převezena do nemocnice, kde pobývá po několik týdnů. Následkem
traumatu zažívá stavy těžké deprese a úzkosti. Manžel, shodou okolností terapeut, není spokojen s léčebným
postupem zvoleným lékaři v místní nemocnici a rozhodne se tedy pro domácí léčení. Snaží se svou ženu léčit sám,
její psychický stav se ale spíše zhoršuje. Jedinou útěchu nachází žena v sexu, hysterické a úzkostné výjevy střídá
ještě hysteričtější touha po souloži. Žena se tak vlastně sama trestá, protože právě při milování se svým
manželem přišla o syna. Domnívá se, že opakovaným prožíváním oněch pocitů se léčí.
Její muž však cítí, že tento způsob není ta správná cesta a snaží se tedy přijít na způsob, jak své ženě pomoci.
Volí metodu čelení vlastnímu strachu, chce po ní, aby čelila svým obavám, věcem, ze kterých má největší strach.
Žena líčí své pocity a strach, který cítí, když prochází lesem k Edenu (Ráji), chatě uprostřed lesů, ve které trávila
poslední léto s Nickem. Muž se tedy rozhodne přesunout se i se ženou na chatu s nadějí, že se mu jí právě tam,
kde se nejvíce bojí, povede vyléčit. Počátky jsou těžké, po čase se ale žena začne srovnávat s realitou a její stav
se zlepší. Mezitím ale muž začne cítit, že něco není v pořádku. V pitevní zprávě, kterou z terapeutických důvodů
nechtěl ukázat své ženě, se píše, že chlapec měl zdeformované kotníky. Následně objeví fotografie z loňského
léta, na kterých má chlapec obráceně (“na kozo”) obuté botičky a to opakovaně. Nachází také materiály k tezi, na
které jeho žena během loňského léta pracovala, ale nedodělala ji. Práce pojednává o historii ženského rodu, o
tématech jako misogynie, čarodějnictví, spojení s ďáblem, apod. Postupně se písmo stává nečitelným a myšlenky
chaotické, z textu je zřejmé, že je jeho žena přesvědčena o determinaci žen jako bytostí zlých, o ženě jako vtělení
zla.
Ona ho z ničeho nic napadne s tím, že jí chtěl opustit. Její jednání se naprosto vymyká realitě, lze ho považovat
za manické až šílené. Následně se ho snaží znásilnit, uhodí ho špalkem do varlat a muž upadá do bezvědomí.
Smyslů zbavený leží na podlaze, žena ho rukou masturbuje až do chvíle, kdy se z údu valí jen krev. Do nohy mu
vyvrtá díru a připevní do ní jakési nářadí na obrábění kamene. Muž se probouzí sám, s ohromným kotoučem
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v holeni a odplazí se do liščí nory kousek od chaty. Žena ho zběsile hledá, křičí. Nakonec ho najde, přizabije a
zakope. Následně ho vyhrabe a odtáhne zpět do chaty, kde se mu omlouvá. V návalu eroticko-manické psychózy
si nůžkami odstřihne klitoris a muže opět napadá. Muž se ale brání a ženu uškrtí. Film končí symbolicky návratem
muže skrz les, který se postupně plní černobílými ženami.
V obou případech chorobná posedlost sobeckým citem a zacyklení ve vlastním utrpení způsobují iracionální
prožívání reality, vyhrocené impulzivní jednání, hysterii, šílenství. Stejně tak je jednání obou žen do určité míry
determinováno izolovaným prostředím, v němž se nacházejí, duševní samotou, z které pramení citové sobectví a
fixace na vlastní city (zdánlivě fixace na muže). Hlavním spouštědlem ať už masochistického (Breaking the waves)
či sadistického (Antichrist) jednání je u obou žen pocit viny. Oběma ženám takové jednání přinese zkázu, fyzické
a psychické utrpení, destrukci, smrt.
“Lascia ch'io pianga” - Dovolte mi plakat, árie z Händelova Rinalda, je ústřední skladbou doprovázející film
Antichrist. Slova “Lascia ch'io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertá” - “Dovolte mi plakat nad mým
krutým osudem a toužit po svobodě”, jako by symbolizovala utrpení ženy, která prožívá trauma z vlastní viny. Na
rozdíl od Bess ale v případě ženské role ve snímku Antichrist lze polemizovat o tom, do jaké míry se žena pouze
cítila vinna a do jaké míry jí vinu můžeme přisuzovat. Ona totiž Nicka viděla, jak si stoupá na židličku a otevírá
okno. Stejně tak nejasné události v minulosti, např. Nickova deformace dolních končetin, vliv čarodějnictví a kultů
magie...to vše nasvědčuje potenciální možnosti, že žena je z podstaty zlá či šílená. Sadistické chování je tedy
podle Triera naprosto přirozenou očistnou reakcí duše v takovém stavu. Pocit viny, ale zároveň neschopnost
přiznat si vinu tam, kde opravdu je, přináší nutkání činit fyzickou bolest psychicky odolným jedincům. Úzkostné
stavy navíc provokují masochistické sklony (viz.zmrzačení klitorisu).
Bess (Breaking the waves) působí křehce a nevinně, přesto ale vyzařuje cosi sobeckého až ďábelského. Ve svém
extrémně naivním chování je to bytost velmi uvědomělá, alespoň co se vlastních pocitů týká. Za účelem
vykoupení vlastní viny se podrobuje masochismu, jak psychickému, tak fyzickému. Přestože Jana miluje, je pro ni
podstatná především vlastní potřeba Jana milovat a mít. Přestože lituje toho, co se Janovi stalo, je pro ni důležité
především necítit vlastní podíl viny na jeho neštěstí (i pokud reálně žádnou nemá).
Von Trier pokládá i otázku viny boha / vyšší síly / přírody. Násilí potom lze odůvodnit, resp. chápat jako jednání
přirozené, jako přirozenou reakci mysli. To znamená, že duše přirozeně násilí buď vyvolává a působí (odměna,
naděje), či akceptuje (spása) nebo dokonce vyžaduje (trest, útěk). Psychologický podtext násilí má daleko hlubší
význam než násilí samotně, lépe řečeno než samotné vyobrazení násilí jako takového. Pro ženu ve filmu Antichrist
je násilné jednání obrannou reakcí zároveň částečně pramenící z jejího vlastního nitra. Lze ale její chování také
považovat za výsledek vlivu náhody, osudu, prostředí, samoty a osamělosti. Bess násilí nevnímá jako specifický
fenomén, přijímá ho v rámci rozsáhlejších okolností, lze ale rovněž konstatovat, že na toto její vnímání má vliv
především prostředí, ve kterém se nachází.
Obecně si myslím, že Lars von Trier předkládá násilí jako nástroj a zároveň výplod lidského přirozena. Psychické
násilí bývá kompenzováno či zapříčiněno fyzickým násilím a obráceně. V těchto případech je ale násilí způsobeno
“obecným psychickým tlakem” a “vnitřním psychickým tlakem”- okolnostmi a symptomy psychosomatického
charakteru.
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NÁZOR
Média a politika, politika a média
Aneb jak se reportér stal vládcem a politik celebritou…
Již z nadpisu je patrný úzký vztah mezi médii a politikou. V některých případech tento velmi úzký vztah přerůstá
v symbiotické soužití či až nezdravě provázanou koexistenci. Jak politika, tak i média mají stejný cíl působení občana. Jak do onoho vztahu ale občan zapadá?
Hromadné sdělovací prostředky a politická scéna se spolupodílí na utváření veřejného mínění, přesněji – na
utváření názorů jedinců i komunit, právnických i fyzických subjektů. Jaká je však zpětná vazba? Kam až může
zasahovat moc nástrojů “veřejného blaha”?
Následující řádky jsou zamyšlením nad demokratickým pojetím starosti o věci veřejné a způsobu následného
tlumočení výsledků veřejnosti samotné, úvahou nad současným nastavením politicko-mediální společnosti a
dopadů mediální a politické síly na život člověka.
Člověk je bytost schopná samostatného uvažování, paradoxně ale zároveň velmi lehko ovlivnitelná,
manipulovatelná. V demokratické společnosti jedinec pro samou svobodu nevidí tichou skrytou hrozbu moci
maskující se za pojem demokracie. V minulých dobách byl nepřítel (ať už na jedné, či druhé straně) jasně dán,
hrozba byla naprosto zřetelně definovaná a identifikovatelná. Ve světě “fungující” prosperující demokratické –
svobodné společnosti ale (právě pro opakované, často nevhodné zacházení s těmito pojmy) je přímý vliv moci
rozmělněný do mnoha působení a nástrojů nejrůznějších sfér státního aparátu a veřejnoprávních subjektů. Názor
a rozhodování jedince je tedy legálně ovlivňováno složkami moci nejvyšší: politikou a médii. A právě v tomto
spojení tkví ona zmíněná tichá hrozba. Za ideálního stavu fungují politikové a politika jako vedení státu,
samozřejmě v demokratickém systému jako jakási manažerská (řídící) složka a hromadné sdělovací prostředky
plní svou úlohu komunikace vybraných (pozn. ohledně výběrovosti později) událostí směrem k občanovi /
posluchači / čtenáři / divákovi. V ideálním světě ale bohužel nežijeme a troufám si tvrdit, že vzhledem k lidské
povaze a přirozenosti ani nikdy žít nebudeme. Soužití politických celků a médií se tedy na světě objevuje v
nejrůznějších podobách a uskupeních. V extrémních případech slouží média jako nástroj moci státu, tzn. média
podřízena politice (totalitní režimy a diktatury), jako jiný typ extrému lze uvést např. USA, kde v určitých
momentech média nepřímo ovládají politickou scénu (takový jev snad možno považovat za “mediální diktaturu”).
Samostatným případem je prostředí, ve kterém média s politikou bojují, popř. politika bojuje s médii, ať už
oficiální legislativní cestou či nepřímo. Situaci v České republice lze shrnout jako cirkusové představení, kde
krotitel krotí lva, zatímco se mu po zádech chystá skočit tygr. Atmosféru doplňuje ještě dvojice klaunů
přetahujících se o jeden červený nos a v kanceláři schovaný orosený ředitel cirkusu s hadrem na čele a nohama v
lavoru. Velká část publika se náramně baví, někteří (bohužel) ze škodolibosti, jiní (taktéž bohužel) z upřímné
radosti v domnění, že pro ně takovou podívanou cirkus několik sezón nacvičoval a připravoval. Menší skupinka v
hledišti jen zaraženě pozoruje chaos na scéně, malá část z nich přemýšlí, kolik že to vlastně za představení
vyhodili peněz. Pár míst už je prázdných. Jedno je ale jisté – příští představení bude opět vyprodané. Otázkou je,
zda-li proto, že vesnička jiné možnosti “kam za zábavou” nenabízí, nebo proto, že si obyvatelé na cirkus už
zkrátka zvykli.
Média jsou naprosto fenomenálním úkazem v rámci mocenských entit. Chování médií je příčinou a zároveň
následkem jednání okolního světa, přičemž jako těleso jsou média sama sobě arbitrem celého procesu a konečně:
především zmocněncem interpretace vlastního jednání a jednání společnosti. Namísto původní funkce médií (tj.
sdělovat, informovat) dochází k nebezpečnému křížení a prolínání funkcí, což má za následek abnormální
potenciál politické angažovanosti médií a média se tak stávají další mocenskou složkou. Pro své flexibilní
vlastnosti mají však nad rigidními složkami státní moci tichou převahu a vzhledem k historicky kontroverznímu
přístupu k politice mají právě oproti politikům velkou výhodu.
Na politickém chodu země se média podílí přímo i nepřímo, obecně v závislosti na legislativní, politické, sociální a
ekonomické situaci v zemi. Stejně tak ale v závislosti na charakteru jednotlivých médií (soukromý X veřejnoprávní
sektor) a s tím souvisejícím vlastníkovi. I mediální stanice vedou opět jen lidé a lidé mají různé názory a zastávají
různá přesvědčení (v drtivém množství případů jsou potom hlavním a často jediným přesvědčením peníze) a to
má logicky za následek nepatrný či velmi viditelný příklon k jedné či druhé ideologii, chcete-li politické straně.
Díky politické i mediální pluralitě se však povětšinou tyto nuance pohybují v mezích zákona a bylo by dětinské
vyžadovat 100% neutralitu, objektivitu, nestrannost a transparentnost po každém subjektu (přestože by to tak v
ideálním případě mělo být). Jednotlivá média (ať už se jedná o tisk, rozhlasové či televizní vysílání a nově
internet) nejsou hrozbou ani nebezpečným raubířem, který zkresluje informace nebo cíleně klame. Nebezpečí je v
tlaku médií jako masy, v jejich síle a vlivu na myšlení a počínání každého z nás, v zdánlivě nevinných metodách a
nástrojích mediální rutiny, jakými jsou výběrovost (základní popření nestranného přístupu nebo objektivity v
pravém slova smyslu), záměny komentářů a zpráv, práce se střihem v obraze a zvuku, metody pokládání otázek a
záměrné slovní přestřelky plnící jediný účel: zesměšnit, popřít, vyzdvihnout, přehnat... Jakýkoliv z nich ale
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nesplňuje požadavek čisté objektivity sdělení. Takových nástrojů je mnoho a bylo by možné jim věnovat celou
samostatnou kapitolu. V daných souvislostech je ale podstatné to, co mají za následek. Z relevantních informací
se stává irelevantní sdělování s nádechem zábavy (mísí se informativní a zábavná funkce médií), tzv.
infotainment, speciálně na poli zpráv ze světa politiky potom “politainment”. Taková látka má samozřejmě
plnohodnotné právo existovat, nikoliv však místo prostého sdělování skutečných informací, nejlépe závažných
informací, které by měly ve všech sdělovacích prostředcích tvořit stejný základ náplně (např. denních zpráv).
Právě výběrem a způsobem sdělení média ovlivňují jednání recipientů a recipročně i politiků, kterým se namísto
zpětné vazby od občanů (voličů!) dostává pouze velmi zkreslené a často prvoplánové zpětné vazby právě od
médií!
Média mají tedy zákonitě vliv (a také té možnosti plně využívají) na každodenní životy lidí po celém světě. Tento
fenomén přináší podnět k zamyšlení nad otázkou, zda-li nejsme svědky vzniku dalšího situačního faktoru (vedle
politického, ekonomického, sociálního faktoru) a to sice faktoru mediálního (!). Znamenalo by to, že kromě
politických a sociálně ekonomických okolností by se za pár desítek let v učebnicích dějepisu začal ve vztahu k
současné době používat i termín okolností “mediálních”.
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