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EDITORIAL …
dělat business bez reklamy je jako mrkat na dívku ve tmě
co děláte, víte jen vy a nikdo jiný

je zřejmé, že se domácí kartový trh nachází v přelomové situaci
během letošního roku se na domácím trhu začne používat bezkontaktní čipová technologie
lidé si na karty zvykli stejně jako na jiné nástroje současného životního stylu
držitelé karet používají karty převážně při nákupech v obchodní síti
karty s novými vlastnostmi otevřou nové možnosti pro jejich uplatnění
platby kartou budou probíhat i v oblastech kde to ještě nedávno bylo málo představitelné
je na nás, abychom tuto situaci co nejlépe popsali a vhodně přiblížili domácímu trhu
magazín cardmag bude přinášet i nadále v roce 2011 informace a postřehy z oblasti karet
… nově i z oblasti bezkontaktní technologie

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
Používání platebních karet Visa u
obchodníků se v ČR zvýšilo o 19%

19%. O 11% se též zvýšila průměrná částka
zaplacená právě na debetní kartu v ČR. Nyní
má hodnotu 901 euro,“ prozrazuje Miloslav
Kozler.

Praha, 26. ledna 2011 - Na tiskové konferenci

asociace VISA představili
Małgorzata O’Shaughnessy,
Senior Vice President a regionální
ředitelka pro Polsko, Českou republiku a Slovensko,
asociace Visa Europe a Miloslav Kozler, regionální
manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku
výsledky platebního systému Visa na českém trhu
k 30.9.2010.

V posledních letech v České republice výrazně roste i
počet transakcí u obchodníků. Jejich počet byl v roce
2005 na hodnotě 51 milionů, v roce 2008 se navýšil
na 89 milionů a zvýšení se potvrdilo i v posledním
období kdy počet transakcí byl 130 milionů v loňském
roce. Za uplynulých pět let se rovněž více než
zdvojnásobila částka utracená prostřednictvím karet
Visa u obchodníků. V uplynulém roce takto
spotřebitelé vydali částku přesahující 4,9 miliardy
euro, oproti hodnotě 2,1 miliardy euro v roce 2005.

Češi zrychlují přechod od hotovosti k platebním
kartám, které taktéž stále pravidelněji
používají.
Roste též popularita placení tímto
způsobem u obchodníků. Vyplývá to z nejnovějších
finančních výsledků asociace Visa Europe k září 2010.
V uplynulém roce se v České republice
prostřednictvím karet Visa uskutečnilo celkem 235
milionů transakcí (meziroční nárůst ve výši 10%) a
Češi tímto způsobem navzdory ekonomické situaci
utratili bezmála 20 miliard euro (meziroční nárůst ve
výši 3,3%).
Platební karty již nejsou doménou mladých
Platební karty jsou stále oblíbenější formou placení
při každodenních nákupech. Celkem totiž čeští
držitelé karet Visa u obchodníků v uplynulém roce
uskutečnili bezmála 130 milionů transakcí, což
představuje meziroční nárůst o více než 19%. U
obchodníků tak utratili bezmála 4,9 miliard euro,
čímž tyto výdaje meziročně vzrostly o více než 13%.

cardmag l roman kotlán l grayling l foto cardmag

Novým generální ředitelem Global
Payments Europe se stal Rodney
Farmer
Praha, 12. 1. 2011 - Pozici generálního ředitele
společnosti Global Payments Europe od ledna 2011
přebírá Rodney Farmer.
R o d n e y s e v o b la s t i
platebních
karet
a
bankovnictví pohybuje již více než dvacet let a velmi
dobře zná i trhy střední a východní Evropy, kde
v různých pozicích působil posledních 15 let.
Naposledy, od roku 2007, působil ve Vídni ve
společnosti Raiffeisen International, kde zodpovídal
za strategický rozvoj platebních karet a řídil
přidružené procesingové centrum na Ukrajině. Před
tím zastával pozici viceprezidenta pro Business
Development ve firmě Euronet Worlwide v
Budapešti.

„Vývoj v posledních letech jednoznačně ukazuje, že
se
výrazně
zrychluje
tempo
přechodu
k bezhotovostním platbám. Každodenní používání
platební karty již dávno není výhradní záležitostí
mladých držitelů. Stále více zástupců starších
generací je ve svých platebních návycích vyspělejší a
uvědomují si, že jim platební karta při každodenních
nákupech nabízí především vyšší bezpečnost, větší
pohodlí a jednoduché používání,“ říká Miloslav
Kozler, regionální manažer asociace Visa Europe pro
Českou republiku. To potvrzuje i vývoj průměrné
částky jedné transakce u obchodníků. Ta se
meziročně snížila o 5% a dosahuje hodnoty 37,9
euro.
Zvyšuje se frekvence používání karet

„Již
od
začátku
svého
působení v Evropě jsem
respektoval Global Payments
Europe - tehdy ještě MUZO,
jako silného a inovativního
konkurenta. Je pro mne ctí,
že se dnes ve spolupráci s
tímto výjimečným týmem jak
zde v České republice, tak i v
rámci Global Payments Inc. mohu podílet na
poskytování vysoce spolehlivých a moderních
produktů a služeb v celém regionu.“ dodal
Rodney Farmer.

Na českém trhu je v současné době vydáno 5, 6
milionů karet Visa. Zvýšení používání platebních karet
na úkor hotovosti potvrzuje i vývoj statistik za
uplynulých pět let. Celkové útraty prostřednictvím
karet Visa v ČR dosahovaly v roce 2005 výše 10
miliard euro, zatímco v uplynulém roce již 20 miliard
euro. Za uplynulých pět let se tak částka
zdvojnásobila. „U spotřebitelů se největší oblibě
těší debetní karty, které zákazníci mnohem
častěji využívají u obchodníků. Pro obyvatele
je to symbol moderního způsobu života a
placení. Celkový počet transakcí v prodejnách
v uplynulém roce v tomto ohledu vzrostl o

cardmag no 1.2011
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Výroční tisková konference SBK představila domácí kartový trh v roce 2010
Praha, 15.2.2011 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) uspořádalo pro zástupce domácích medií výroční tiskovou
konferenci, na které byly představeny hlavní ukazatele rozvoje platebních karet v ČR v roce
2010. V úvodu představil Sirus Zafar, předseda SBK, přítomným novinářům hlavní oblasti
činnosti SBK v roce 2010. Připomněl některé zásadnější momenty uplynulého období.
Hlavní ukazatele a meziroční srovnání oblasti rozvoje domácího kartového trhu komentoval Milan Řezníček,
místopředseda SBK. Oblast bezpečnosti a prevence tradičně popsal Karel Kadlčák, předseda Bezpečnostního
výboru SBK, který zároveň zdůraznil poměrně dobré výsledky trhu v oblasti monitoringu a prevence rizik.
Tiskovou konferenci moderoval Roman Kotlán, SBK.
Ve druhé části konference byl dán prostor pro otázky novinářů. V závěrečném bloku tiskové konference byly
vybraným mediím (ČT, Radiožurnál Český rozhlas, Rádio Impuls) poskytnuty rozhovory. Vydaná tisková zpráva
SBK k vývoji platebních karet v ČR v roce 2010 byla prostřednictvím servisu ČTK poskytnuta mediím.

cardmag l roman kotlán l foto © SBK 2011
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ
Systém MasterCard MoneySend
poprvé v Evropě

spolehlivý způsob, jak poslat peníze svým
blízkým a přátelům v kteroukoli dobu, který
představuje významnou novou a efektivní
službu našim klientům.“

Russian Standard Bank bude jako první banka
v Evropě poskytovat službu MoneySend
společnosti MasterCard pro převody peněz
mezi jednotlivci

Platforma MasterCard MoneySend
Platforma MasterCard MoneySend je systém, který
využívá celosvětovou síť společnosti MasterCard.
Bankám, které vydávají platební karty MasterCard a
Maestro, umožňuje nabízet držitelům jejich karet
rychlé, pohodlné a spolehlivé vnitrostátní i
mezinárodní peněžní převody pomocí vícero kanálů,
mj. bankomatů, internetu, poboček a telefonů
(včetně mobilních). Peněžních převodů významně
přibývá a tyto transakce představují pro řadu
vydavatelů karet značnou příležitost. Podle záznamů
Světové banky dosáhl objem přeshraničních
peněžních převodů mezi jednotlivci v červenci 2010
výše 440 miliard dolarů. Rusko je pro vnitrostátní i
zahraniční převody peněz významným trhem.
Například podle údajů Ruské banky představují
převody peněz za letošní rok (do konce září 2010)
z Ruska příjemcům se sídlem v Rusku i mimo ně,
uskutečněné prostřednictvím úvěrových institucí
včetně převodů prostřednictvím poskytovatelů
peněžních převodů, částku 29,4 mld. dolarů, díky
čemuž je Rusko největším trhem pro odchozí
transakce v Evropě.

Praha, 8. prosince 2010 - Společnost Russian
Standard Bank oznámila, že jako
první z evropských bank bude
poskytovat službu vnitrostátních
převodů peněz mezi jednotlivci na
platformě MasterCard MoneySend.
Program, spouštěný v rámci balíčku služeb pro
zákazníky ruské banky Russian Standard Bank (RSB)
nazvaného RS-Express, umožní klientům banky
platby z karty na kartu. Držitelé karet MasterCard a
Maestro vydaných touto bankou budou moci posílat
peníze přímo dalším klientům banky RSB, kteří jsou
majiteli těchto karet, i jiným držitelům karet
MasterCard a Maestro vydaných ostatními bankami
v Rusku. Jedná se tak o první službu peněžních
převodů mezi jednotlivci pomocí karet MasterCard
v Rusku. RSB službu MoneySend zpřístupní
prostřednictvím svých bankomatů na celém území
Ruska a navíc bude tato služba dostupná v podstatě
všem ruským držitelům karet MasterCard a Maestro,
pokud transakci schválí jejich banka.

Platforma MasterCard MoneySend nabízí finančním
institucím
systém,
který
řeší
otázky
nákladů, zabezpečení a
spolehlivosti,
který
současné možnosti nenabízejí. Systém využívá
ověřenou, zavedenou a odolnou platební síť
MasterCard. Držitelům karet umožní převádět peníze
vnitrostátně i do zahraničí prostřednictvím jejich
zúčastněné banky. Systém MasterCard MoneySend
umožňuje vydávajícím bankám nabízet držitelům
jejich karet rychlou, pohodlnou a i cenově dostupnou
možnost převádět si peníze navzájem.

„Platforma MoneySend se již používá v USA a
na Dálném východě, avšak pro mě je obzvláště
velkým potěšením skutečnost, že můžeme
s našimi partnery z banky Russian Standard
Bank oznámit spuštění prvního systému
MoneySend v Evropě. Abychom vyšli vstříc
specifickým potřebám ruského trhu, navrhli
jsme zcela nový typ finanční transakce. Tato
služba významně rozšiřuje možnosti držitelů
karet v Rusku,“ prohlásil Ilja Rjabyj, generální
ředitel společnosti MasterCard Worldwide pro Rusko.
Jak systém MoneySend funguje

Rychlost

K uskutečnění převodu peněz mezi jednotlivci stačí,
aby držitel karty vydané RSB znal číslo karty
MasterCard či Maestro osoby, jíž chce peníze poslat.
Žádost o převod pak zadá pomocí některého
z bankomatů RSB nebo internetové či mobilní
bankovní aplikace RSB – služba je tak k dispozici 24
hodin denně, 7 dnů v týdnu. Maximální výše částky
při transakci pomocí bankomatu je 15 000 rublů a
5 000 rublů při převodu po internetu nebo mobilním
telefonem.

transakce se schvaluje a uskutečňuje v průběhu
několika sekund. Pokud příjemce peníze přijímá na
svoji kartu MasterCard či Maestro, převod trvá
obvykle jeden až tři bankovní dny ode dne zadání
transakce (v závislosti na smluvních podmínkách
anebo možnostech vydavatele).
Pohodlí
platforma MoneySend dává vydávajícím bankám
možnost nabízet držitelům svých karet vícero kanálů
pro výplatu a přístup, a tudíž možnost zasílat či
přijímat peníze v době, v místě a způsobem, který
jim vyhovuje.

Kamal Buši, výkonný ředitel RSB pro akvizice a
strategické iniciativy, jménem banky prohlásil:
„Jakožto největšího vydavatele bankovních
karet v zemi a banku, která se snaží o
maximální rozvoj technicky vyspělých a
pohodlných
řešení
pro zákazníky, nás
nesmírně těší, že můžeme nabízet službu
MoneySend. Jedná se o jednoduchý a

cardmag no 1.2011

Bezpečnost
transakce MoneySend probíhají
zavedené a odolné platební síti.

po

ověřené,
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BNL POSitivity - Italy adopts
Ingenico technology to provide
new services on their terminals

convenience of anytime self-service banking,
and NCR was committed to the innovation that
extends those capabilities by making our ATM
deposit experience faster and easier,” said John
Bruno, executive vice president, NCR Corporation.
“We’re pleased that an innovative bank such
as Chase recognizes the value of SDM, and we
look forward to rolling out this technology to
their consumers this year.”

Neuilly sur Seine, January 25, 2011 - Ingenico
(Euronext: FR0000125346 - ING), the leading
worldwide provider of payment solutions, today
announces that it is now possible to quickly and
simply develop and distribute applications on POS
networks thanks to an innovative Ingenico solution:
Incendo Online. This is a further step towards the
evolution of POS devices from Point of Sale to Point
of Services, meaning that the terminal is no longer a
simple payment device but also an access point for
Value Added Services (VAS). This technical
infrastructure has been chosen by BNL POSitivity
(the Italian subsidiaries of BNP Paribas Group) in
order to enhance its POS network with new features.

NCR SelfServ ATMs have been designed to deliver
the highest levels of availability – critical to customer
satisfaction. Unique features such as self-healing
technology that allows the ATM to recover
automatically without the need for human
intervention, dual-roll receipt printers that ensure the
ATM need never run out of paper, and graphical
operator panels that allow bank employees to quickly
and effectively perform routine maintenance tasks all
ensure NCR SelfServ ATMs are “in service” when
consumers want them. In addition to the SDMenabled SelfServ ATMs, NCR also will install cash
dispensing ATMs from its SelfServ family in various
Chase locations. According to the most recent Retail
Banking Research (RBR) study, NCR is again the
global market share leader in ATM technology. NCR
has been the top provider of ATMs since 1986 - 24
consecutive years.

cardmag l roman kotlán l www.ingenico.com

Chase to roll-out next generation
ATM deposit technology with NCR
DULUTH, Ga. January 24, 2011 - Chase to install
ATMs with NCR’s new Scalable Deposit Module
(SDM), improving the Chase customer experience for
making cash and check deposits

cardmag l roman kotlán l ncr

Wincor World 2011: Successful
trade show and experts forum

NCR Corporation (NYSE: NCR) today announced
that it will install additional ATMs at hundreds of
Chase locations in 2011, helping one of the nation’s
largest banks deliver a faster ATM experience for
customers who make multiple deposits. The roll-out
will include ATMs equipped with NCR’s nextgeneration Scalable Deposit Module (SDM)
technology, the only technology on the market that
allows consumers to deposit both cash and checks
simultaneously in any orientation through a single
slot. This new technology, designed for NCR SelfServ
ATMs, delivers a consumer deposit experience that is
twice as fast as other ATMs. “NCR’s new SDM
technology will help make our Deposit Friendly
ATMs even better,” said Ryan McInerney, CEO of
Consumer Banking at Chase. “It will be even
easier for customers to make deposits at more
of our ATMs.”

Paderborn, January 2011 - At total of more than
7000 visitors from over 90 countries came to Wincor
World 2011 to view the 600
exhibits featuring IT solutions and
services from Wincor Nixdorf and
40 partner exhibitors. Once again, the extensive
program of presentations and workshops with
international experts from big-name companies
proved a great success. First and foremost, Wincor
World issued a strong message through its new and
further-developed solution scenarios for cash cycle
automation in banks and retail enterprises. Guests
were also greatly impressed by solutions that
showed how to handle cashless payments, redesign
branches to improve customer focus and security, as
well as automate processes at the point of sale.
"Visitors to our trade show gained a clear
picture of the added value that we offer our
customers by integrating hardware, software
and services into complete solutions that
improve their business processes in the long
term,” explained Andreas Bruck, head of Corporate
Communications at Wincor Nixdorf.

Chase operates 16,000 ATMs across the United
States.
With SDM, a typical consumer transaction of five
bank notes and two checks can take less than 60
seconds to deposit. SDM improves the experience for
small and medium businesses, such as doctors and
small business owners, who on average deposit
between 12-20 checks and/or 25-30 notes per
transaction. Through SDM technology, customers
who make multiple deposits benefit from a quick and
reliable transaction outside the branch. “Our bank
customers have seen their deposit volumes
nearly double as they roll out their noenvelope deposit ATMs. Clearly, consumers
and small businesses enjoy the speed and

cardmag no 1.2011

As expected, visitors focused most of their attention
during the three-day exhibition on the aspect of Cash
Cycle Management. One year after the initial
presentation of its innovative concept, Wincor
Nixdorf was able to show that major progress has
been made. The solution, which stands for greater
security and transparency, improved cash handling
processes and lower costs, met with great interest
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bezkontaktní platby, placení mezi uživateli, vedení
účtů, aplikace věrnostních programů a další vysoce
aktuální oblasti.

among customers from the banking and retail
sectors. Detailed discussions with visitors to the
stands and during the symposium showed that, with
its Cash Cycle Management Solutions, Wincor Nixdorf
has succeeded in offering its clients major
improvement potential. The cooperation with
Giesecke & Devrient - aimed at further automation of
the cash cycles - was another area that received a
great response from visitors.

„Vytvořili jsme platformu a službu pro
zpracovávání
finančních
operací
mezi
bankami, která nemá ve světovém měřítku
obdobu. Uzavřením této exkluzivní spolupráce
se dostáváme do pozice, kdy poskytujeme
mobilní služby opravdu širokého rozsahu a
nejvyšší efektivity zpracování. Naše členské
banky tak mohou nabízet mobilní platební
služby jedinečného charakteru nejen svým
zákazníkům, ale i samotným obchodníkům,“
říká Peter Ayliffe, generální ředitel asociace Visa
Europe.

Other highlights from Wincor Nixdorf included
software that supports banking and retail
multichannel strategies and security solutions for
systems, branches/stores and networks. In the area
of self-service and branch/store process automation,
Wincor Nixdorf presented its new generation of
Cineo systems and flexible self-service solutions for
the checkout. Besides this, the company presented
new ideas for efficient operation of the solutions on
show.

Alastair Lukies, generální ředitel společnosti Monitise,
k nové spolupráci říká: „Dohoda mezi Monitise a
Visa Europe je významným
krokem. Uživatelé s tzv.
chytrými telefony, kteří využívají mobilní
platby a bankovnictví, kontrolují své účty
přibližně 16-18krát za měsíc. To je třikrát
častěji než prostřednictvím internetového
bankovnictví. Z exkluzivního partnerství a
inovací budou profitovat především samotní
spotřebitelé.“
cardmag | roman kotlán l grayling l visa europe

VeriFone kupuje Hypercom
k urychlení své globální expanze
…a rozšiřuje svou působnost na klíčové trhy
Střední Evropy. Očekává se, že tato transakce
bude pro VeriFone znamenat trvalý růst.

cardmag | roman kotlán l wincor-nixdorf

Visa Europe a Monitise budou
spolupracovat na rozvoji mobilních
plateb

SAN JOSE, California/PHOENIX, Arizona, 17.
listopadu 2010 - VeriFone Systems, Inc. (NYSE:
PAY),
globální lídr v oblasti bezpečných
elektronických platebních řešení a
Hypercom
Corporation (NYSE: HYC), poskytovatel řešení
elektronického platebního styku a digitálních
transakcí s vysokým zabezpečením, toho dne
oznámili, že uzavřeli definitivní dohodu podle níž
VeriFone koupí Hypercom. Hodnota akcií této
transakce dosahovala přibližně 485 miliónů dolarů,
dle tehdejších předpokladů VeriFone.

Londýn/Praha, 9. února 2011 - Asociace Visa
Europe a společnost Monitise plc. uzavřely
partnerství. Společně budou rozvíjet a
zajišťovat služby mobilních plateb pro členské
banky a finanční instituce po celé Evropě.
Visa Europe v uplynulých šesti letech investovala 0,5
miliardy euro do nov ého
evropského systému zpracování
transakcí mezi jednotlivými
bankami v Evropě. Právě tato platforma bude hrát
v dalším rozvoji mobilních plateb důležitou roli. Nová
spolupráce urychlí vývoj a komerční využívání
mobilních plateb a služeb.

Za podmínek této transakce, která byla jednomyslně
schválena představenstvy obou společností,
dostanou akcionáři Hypercom fixní podíl ve výši 0.23
hodnoty akcií VeriFone za každou akcii Hypercom,
kterou vlastní, v hodnotě přibližně 7,32 USD (na
základě konečné ceny z 16. listopadu 2010). V rámci
dané transakce VeriFone také převezme nevyřešené
opční listy a akciové opce. “V souladu s naší vizí
globálního leadera v oblasti bezpečných
elektronických platebních řešení je naším
cílem zopakování našeho úspěchu v Severní
Americe na klíčových trzích“ říká prezident
společnosti VeriFone Douglas G. Bergeron.
“Hypercom je zavedená společnost na mnoha
významných evropských trzích, jeho akvizice
nám vynikajícím způsobem pomůže urychlit
náš zámořský růst, zvýšit inovace a zvyšovat

Asociace Visa Europe bude prostřednictvím
exkluzivního partnerství plně využívat nejnovější
technologie z oblasti mobilních plateb společnosti
Monitise. Ta bude naopak významně pomáhat
asociaci Visa Europe k rozvoji mobilních plateb.
Společně tak členským bankám umožní rychlé
uvedení tohoto nejmodernějšího způsobu placení na
jednotlivé trhy a jeho rozšiřování po celé Evropě.
V první fázi se spolupráce zaměří na rozvoj mobilní
platformy asociace Visa Europe určené pro mobilní
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přinese našim akcionářům značný prospěch, neboť
také získají tím, že se stali akcionáři ještě silnější
celosvětové společnosti v rychle rozvíjející se oblasti
elektronického platebního styku. Očekáváme, že
transakce bude dokončena v druhé polovině roku
2011, za předpokladu schválení akcionářů obou
společností a obvyklým schválením regulačních
autorit. V průběhu tohoto procesu, se nebude naše
činnost směrem k zákazníkům měnit.“

cenu pro naše akcionáře.“ Tato transakce je
předmětem schválení akcionářů Hypercomu a
kontrolních úřadů a předpokládá se, že bude
ukončena ve druhé polovině roku 2011. Očekává se,
že toto transakce bude mít pro současné akcionáře
VeriFonu charakter trvalého růstu v průběhu prvních
dvanácti měsíců slučovacích operací, s výjimkou
jednorázových nákladů. Společnost J.P. Morgan
Securities LLC vystupovala jako výhradní finanční
poradce VeriFonu a společnost Sullivan & Cromwell
LLP vystupovala jako
jeho právní zástupce.
Výhradním finančním poradcem Hypercomu byl UBS
Securities a právním zástupcem byl DLA Piper US
LLP.

Z pohledu SoNet l Jan Pištělák, CEO:
„Ohlášené spojení Hypercom s VeriFone nás velmi
překvapilo. Ale z pohledu středně a dlouhodobé
perspektivy to představuje strategický krok v celém
EFT/POS odvětví. Nová
společnost má šanci hrát
roli světové jedničky a
věříme, že našim zákazníkům to přinese řady výhod.
Z informací, které zatím máme, se počítá s tím, že
značka Hypercom bude zachována po dobu alespoň
3 let, produktová řada nových PCI 2.x
certifikovaných terminálů přijde na trh podle
původního plánu. Věříme, že i SoNet úspěšně přejde
pod „novou“ vlajku po dokončení fúze.“

O společnosti VeriFone Systems, Inc.
www.verifone.com
VeriFone (NYSE: PAY) je globálním lídrem v oblasti
bezpečných elektronických
platebních řešení. Poskytuje
znalecké posudky, řešení a
služby, které jsou přidanou hodnotou prodeje
obslužných i samoobslužných platebních systémů pro
finanční, maloobchodní trhy, odvětví turismu,
zpracování ropy, oblast vládních zakázek a
zdravotnictví. Řešení, která VeriFone nabízí, jsou
navržena pro potřeby obchodníků, zpracovatelů a
vlastníků ve vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách
světa.

cardmag l roman kotlán l martina pištěláková l sonet

V Evropě je již každé osmé utracené
euro zaplaceno prostřednictvím
karty Visa; prostřednictvím karet
Visa byl za rok utracen 1 bilion euro

O společnosti Hypercom Corporation
www.hypercom.com
Hypercom

Corporation (NYSE: HYC) je
poskytovatelem globálních
platebních technologií a
dodavatelem komplexních
produktů elektronického platebního styku, SW řešení
a servisů s vysokým zabezpečením, které uspokojují
potřeby bank a jiných finančních institucí,
zpracovatelů, maloobchodních řetězců, drobných
obchodníků, restaurací s rychlou obsluhou, uživatelů
v oblasti přepravy, ropného průmyslu, zdravotnictví a
mnoha dalších trhů. Řešení Hypercomu umožňují
podnikům ve více než stu zemích bezpečně
rozmnožovat své zisky. Hypercom je zakládajícím
členem organizace pro bezpečný prodej pomocí
platebních terminálů - the Secure POS Vendor
Alliance (SPVA) a také význačným poskytovatelem
řešení elektronického platebního styku a servisu
v Západní Evropě a ve světě.

(k září 2010)
Praha, 26. ledna 2011 - Výdaje spotřebitelů
prostřednictvím karet Visa v
Evropě výrazně rostou. V roce
2010 to bylo o více než 16%.
Celkem tyto výdaje přesáhly částku jeden
bilion euro. Významný nárůst znamená, že
z každých 8 euro utracených zákazníky
v Evropě je 1 euro zaplaceno právě
prostřednictvím karty Visa. V roce 2009 se
jednalo o jedno euro z každých devíti.
Pokračující růst popularity debetních karet
Zákazníci stále nejčastěji využívají debetní karty.
Jejich prostřednictvím bylo zaplaceno bezmála 70%
všech výdajů uskutečněných kartami Visa.
V meziročním srovnání se jedná o nárůst výdajů o
20% a navýšení celkového počtu transakcí o 19%.
Rostl i samotný počet debetních karet Visa, a to o
12%. Jejich navýšení zahrnuje i 14 milionů V Pay
karet, které jsou exkluzivními kartami Visa
vybavenými výhradně čip a PIN technologií a plně
vyhovují i SEPA. „V uplynulém roce jsme dosáhli
dvou významných milníků. Již z každých 8
euro utracených v Evropě je jedno euro
placeno prostřednictvím karty Visa. Navíc jsme
překonali hranici 1 bilionu euro utracených
prostřednictvím karet Visa u obchodníků. Tyto
úspěchy ukazují na jedinečnost platebního
systému Visa, který poskytuje držitelům karet,
obchodníkům, státním institucím i bankám

Z pohledu Hypercom Corporation l prezident
Philippe Tartavull:
„Všichni z nás v Hypercom jsme přesvědčeni, že jako
sloučené společnosti, budeme ještě na lepší výchozí
pozici pro zajištění inovativních produktů, služeb s
přidanou hodnotou a robustní podporou produktů
pro naše zákazníky. Za poslední tři roky Hypercom
posílil vztahy se zákazníky a zvýšil tržby z téměř 290
miliónů dolarů na přibližně 450 miliónů dolarů,”
„VeriFone je vynikající strategický partner pro
Hypercom a očekáváme, že naši zákazníci budou
mezi nejvýznamnějšími příjemci výhod z této
transakce. Hypercom a VeriFone společně vytvoří
nové příležitosti a synergie na trhu. Tato transakce
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Crédit Agricole Selects Gemalto for
its Mobile Contactless Payment
Program in Nice

vysokou kvalitu služeb a široké
možnosti využití,“ říká Małgorzata
O’Shaughnessy, Senior Vice President a
regionální ředitelka pro Polsko, Českou
republiku a Slovensko, asociace Visa Europe, která
dále dodává: „Rozhodující pro vysokou kvalitu
našich služeb jsou neustálé investice do
nejmodernějších
technologií
a
inovací.
V posledních šesti letech jsme v této oblasti
investovali
jednu
miliardu
eur.
Prostřednictvím částky 0,5 mld. euro jsme
vytvořili nejrychlejší a nejspolehlivější systém
pro procesování transakcí mezi bankami
v Evropě. Ten jen v roce 2010 uskutečnil přes
10 miliard transakcí, což je meziročně nárůst o
30%. Dalších 0,5 mld. euro jsme investovali
do rozvoje inovací platebních technologií
v podobě čip a PIN, bezkontaktních plateb,
mobilních plateb a e-commerce.“

Paris, Amsterdam, February 8, 2011 Crédit
Agricole
selects
Gemalto
(Euronext
NL0000400653 GTO), the world leader in
digital security, to support the bank in
deploying Near Field Communication (NFC)
mobile payment solutions in Nice. As part of
the "Nice, Ville NFC" initiative, Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur offers its customers a
new trendy and convenient payment means,
using
an
NFCapproved
mobile
phone.
Since January 2011, customers of Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur have been able to subscribe to
the NFC payment method at their local branch,
enabling them to perform transactions at stores in
the Nice Cite d'Azur urban community in a fast and
intuitive way. Gemalto supplies the Trusted Service
Management operated services allowing for the
secure deployment and management of mobile
contactless payment, regardless of the mobile
network. Its experience in the personalization of
banking cards and the remote deployment of
services is facilitating convergence between the
mobile and banking worlds. Gemalto is the leader in
mobile contactless services, with more than 35 NFC
projects successfully deployed in the world. It is
therefore a reliable partner for Crédit Agricole in the
roll out of this new service in Nice. This new
milestone enhances the historic relationship between
Crédit Agricole and Gemalto in the banking card
business. It opens up highly promising prospects for
the development of NFC payment.

Inovace zvyšuje bezpečí
Úspěšná technologie čip a PIN významně přispěla
k pokračujícímu snižování počtu podvodů. Ten klesl o
14%, což snížilo poměr počtu podvodů k celkovým
útratám na hodnotu 0,049%. Nejméně podvodného
jednání je v zemích, které zavedly
čip a PIN. V rámci internetového
prostředí se počet podvodů snižuje
rozšiřováním služby a technologie „Verified by Visa“.
Představují se i další aktivity a novinky v oblasti
předcházení podvodů a prevence. Jedná se například
o systém „Real time risk scoring“. Tento detekční
systém ihned v reálném čase analyzuje a
vyhodnocuje rizika spojená s uskutečňovanými
transakcemi a
umožňuje tak bankám obratem
zastavit podvodné transakce. Jeho využíváním vzrostl
počet objevených podvodných transakcí o 28%.

cardmag l roman kotlán l gemalto

Finanční výsledky

Ingenico Enables Access to the
Rural Population for FINO in India

Visa Europe je neziskovou asociací, kterou tvoří
členské banky. Za uplynulý rok zaznamenala příjmy
ve výši 879 milionů. Díky tomu má asociace před
zdaněním přebytek v celkové výši 76 milionů euro,
který bude ponechán v účetnictví a bude sloužit
k podpoře kapitálů a financování rezerv, které se
zvýšily na 574 milionů euro. „Visa Europe posílila
svou pozici a prostřednictvím pokračujících
investic do inovací a technologií přispěla
k růstu používání karet Visa v Evropě.
Za uplynulých deset let se podíl asociace Visa
Europe na spotřebitelských výdajích více než
zdvojnásobil, z 5,6% na 12,5%. Visa Europe
se i v roce 2011 zaměří na to, aby se stala
platebním systémem a volbou pro ještě více
obyvatel
Evropy,“
uzavírá Małgorzata
O’Shaughnessy.

Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING),
leading worldwide provider of payment
solutions, joined hands with
Financial Inclusion Network &
Operations (FINO) in India to
help them deliver Micro finance &
NREGS (National Rural Employment Guarantee
Scheme) payment solutions to the underserved and the unbanked sector.
FINO uses “Bandhus”/ agents to reach out to the
rural and far flung areas to carry out secure financial
transactions for multiple banks, state and central
government social upliftment schemes and
Microfinance agencies with the help of Ingenico
handheld Biometric POS terminals. Over 25,000
Ingenico’s Bio930G terminals of Ingenico have been
deployed by FINO till date out of which, over 7.000
successfully deployed in the last quarter of 2010 for
NREGS. The deployment of terminals continues in
2011.

cardmag | roman kotlán l grayling

FINO provides turnkey technological solutions to
institutions such as Banks, Insurance companies,
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highly secure, reliable, robust and integrated
handheld POS terminal to remote locations and are
seamlessly processing millions of financial
transactions for the millions of customers.

Government Social Schemes, Microfinance
Institutions, and Corporate Enterprises, enabling
them to take their financial products and services to
the doorstep of millions of unbanked and underbanked households across India. In order to make
complete financial inclusion a reality, FINO relies on
Ingenico’s technology for authentication and
authorization of the business correspondent and the
customers which represents one of the largest
challenges of any financial inclusion effort.

„We are very proud to be associated with
FINO, which is a phenomenal success in
India’s efforts to propagate financial inclusion
of the under-served and under-banked. FINO’s
effort in providing reliable payment solution
for
government
NREGS
scheme
for
disbursement of wages across rural areas has
been true demonstration of usage of
technological excellence and benefits the
underprivileged society. This is a testimony of
Ingenico’s leadership in the payment solutions
space, even as we look at leveraging
Ingenico’s world class technologies and ideas
to bring about tangible changes to society in
general,” says Vivek Sagar, Chief Executive Officer,
Ingenico International India Pvt Ltd.

„Our ongoing collaboration with Ingenico has
enabled us to provide
world-class
proven
biometric technologies for
delivering
payment
solution
for
financial
institutions and NREGS
like Government schemes,
taking doorstep banking
and Government social schemes benefits to
the underprivileged in the remotest parts of
India. This contributes towards making
Financial Inclusion a reality. The successful
deployment of over 7000 Bio930G using
strategic customized biometric application for
NREGS government wage disbursement in
rural areas has put FINO solutions with
Ingenico’s Bio930G miles ahead of the several
technologies experimented in India for
government
social
disbursements
and
financial inclusion programs” says Manish Khera,
Chief Executive Officer, FINO.

The BIO930G wireless POS terminal provides
FINO’s Bandhus/Agents the freedom to acquire,
process and verify biometric data on the move - and
conveniently undertake secure biometric transactions
wherever they are while providing the transaction
report at the time of the transaction. Designed to
simplify user identification and authentication, and
make it easy to integrated biometric control into a
wide range of payment, government wage payments
and micro credit applications, the Bio 930 family of
terminals seamlessly optimize the entire biometric
control process, thereby enabling FINO to deliver a
large range of financial and banking services to the
rural population.

Currently over 11000 Bandhus/Agents associated
with FINO are carrying Ingenico’s Bio930G, servicing
approximately 25 Million enrolled customers through
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KARTY V ČÍSLECH
Dynamika v používání platebních karet pokračovala
Praha, 15.2.2011 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává pravidelně čtvrtletní statistiku ukazatelů rozvoje
kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje pouze za členské
instituce SBK. Statistické ukazatele za rok 2010 jsou členěné na několik oblastí;
vydávání karet, instalované bankomaty, oblast akceptačních míst a rozvoj
internetové akceptace karet. Z dále uvedených ukazatelů lze interpretovat
současnou úroveň rozvoje kartového odvětví v ČR.
Počet vydaných karet
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR k 31.12.2010 celkem 9 268 914, z toho
debetních karet
7 400 919
kreditních karet
1 564 430
charge karet
303 565
čipových karet
8 703 382
Komentář: Meziročně se zvýšil celkový počet karet o 2,37%; počet debetních karet mírně stoupl o
0,38%, v počtu 1 564 430 kreditních karet jsou nově zahrnuté i bankovní karty, které ve
srovnávacím období roku 2009 nebyly ve statistikách SBK zahrnuté. Z hlediska migrace karet na
čipovou technologii se ČR řadí k nejaktivnějším zemím v Evropě; v současné době je téměř 97%
debetních karet čipových a taktéž téměř 81% kreditních karet.
Bankomaty
Počet instalovaných bankomatů v ČR k 31.12.2010 celkem 3 868, z toho 1 666 na pobočkách bank
počet transakcí
168 344 160
objem transakcí
619 490 744 000 Kč
Komentář : Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 5%. Počet výběrů z bankomatů
v ČR se meziročně zvýšil o 0,9% a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 1,3%. Průměrná vybíraná
částka z bankomatu byla 3.679 Kč. Z hlediska migrace bankomatů na čipovou technologii dosáhla
ČR 100%
Obchodní místa
K 31.12.2010 byl v ČR počet obchodních míst akceptujících karty 65 293, z toho
počet provozoven vybavených POS
57 637
počet provozoven vybavených pouze imprinterem
7 145
počet internetových obchodů akceptujících karty
2 900
počet provozoven poskytujících službu cash back
4 868
Komentář : Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o více než 4%, počet
internetových obchodů (e-shopů) akceptujících karty se meziročně zvýšil o 26%; meziročně narostl
počet míst poskytující službu cash back o téměř 25%. Z hlediska migrace POS na čipovou
technologii dosáhla ČR téměř 97%.
Internetové obchody
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 31.12.2010 byl 2 900
počet obchodů
2 900
počet transakcí
3 057 104
objem transakcí
3 834 369 000 Kč
Komentář : Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o 158%; objem nákupů
uhrazených kartou vzrostl meziročně o 125%. Průměrná částka uhrazená kartou v internetovém
obchodě byla 1.254 Kč.
Cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 31.12.2010 službu cash back 4 868
počet obchodů
4 868
počet transakcí
245 122
objem transakcí
290 436 000 Kč
Komentář : Meziročně stoupl počet cash back transakcí o 232%. Objem transakcí se meziročně
zvýšil o 250%. Průměrná částka výběru na pokladně v rámci transakce byla 1.184 Kč
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Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně interpretováno mj. z hlediska srovnání použití karty na POS a ATM.
počet transakcí v obchodních místech
224 409 915
počet výběrů hotovosti z bankomatů
158 676 047
objem transakcí v obchodních místech
203 591 131 000 Kč
objem transakcí v bankomatech
585 279 726 000 Kč
Komentář : Trend v častějším používání karet v obchodech na úkor výběrů hotovosti z bankomatů
trvá již více než 2 roky. Četnost využívání platebních karet přímo za platby v obchodech oproti
počtu výběrů z bankomatů bylo vyšší o více než 41%. Finanční objem realizovaných transakcí přímo
kartami v obchodech je třetinový oproti finančnímu objemu realizovanému výběry z bankomatů.
Meziročně se zvýšil počet transakcí v obchodních místech o téměř 15,5%, počet výběrů hotovosti z
bankomatů se meziročně zvýšil pouze o 1,4%. Průměrná částka uhrazená přímo kartou byla 907 Kč;
průměrný výběr hotovosti z bankomatu byl 3.688 Kč.
cardmag l roman kotlán l © SBK 2011
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Banksy
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU
Card Awards 2010
Seč/Praha, listopad 2010 - V rámci mezinárodní konference cardforum.2010 v Seči byli dne
23.11.2010 uvedeni do Síně slávy českého kartového odvětví paní Nadia Mrňousová, generální
ředitelka společnosti Ingenico CZ a pan František Jungr, z útvaru rozvoje kreditních karet asociace
Visa Europe.
Nadia Mrňousová patří k významným osobnostem domácího kartového trhu a úspěšným
manažerkám mezinárodního významu. Nadia významně přispěla pro rozvoj kartového odvětví
v ČR zejména v oblasti vytváření infrastruktury pro akceptaci karet v obchodní síti a zajišťování
podpory pro další rozvoj sítí platebních terminálů největšího
světového výrobce POS.
František Jungr patří k relativně mladým manažerům, které karty
před časem natolik oslovily, že spojil svou karieru právě s kartovým
businessem. Několik let působil na domácím trhu v manažerské
pozici Unicredit Bank a jako zástupce UCB ve Výkonném výboru SBK několik let pracoval ve
prospěch rozvojových projektů SBK, v posledním roce i jako předseda SBK. V průběhu roku
2010 přesídlil do Londýna do Visa Europe, kde působí v oddělení rozvoje kreditních karet
vybraných evropských trhů, včetně ČR a Slovenska.
Více informací o Síni slávy českého kartového odvětví naleznete na www.cardawards.cz
cardmag l roman kotlán

MasterCard to umí i na ledě
Praha, prosinec 2011 - Pražská kancelář společnosti MasterCard Europe pro ČR a Slovensko pozvala v adventním
čase na sklonku roku 2010 své obchodní partnery i s rodinnými příslušníky na vršovickou ledovou
plochu na tradiční předvánoční bruslení. Bruslilo se opravdu na všechny způsoby ! Pro účastníky
podvečerní sportovně - společenské akce byla připravena celá řada soutěží, kde se
hodnotily rychlost, obratnost, ale i umělecký dojem … vrcholem večera pak bylo vystoupení
několika násobného mistra republiky v synchronním kolektivním bruslení. Vedení pražské
kanceláře MasterCard Europe se během večera blýsklo hned dvakrát; na ledě svou bruslařskou
technikou a mimo ledovou plochu skvělým občerstvením, které bylo podávané po celou dobu večera.

cardmag l roman kotlán l foto mastercard
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Mávnutím kartou - elegantně a jednoduše
Praha, únor 2011 - Cinecard, karty s nadsázkou a humorem. Zimní videoklip
originálního konceptu krátkých promo snímků, které odlehčenou formou komunikují
různé vybrané oblasti z odvětví platebních karet, bude tentokrát zaměřen na
představení a přiblížení výhod a charakteristik nové bezkontaktní čipové technologie,
která je používaná zejména při menších platbách za zboží a služby.
Videoklip vznikl podle námětu a scénáře Romana Kotlána v režii tvůrčí skupiny
mladých filmařů z Filmové Akademie Miroslava Ondříčka (Petr Braun, Marek Čihař,
Lukáš Kopejtko, Lenka Kotlánová a Jan Pivoňka). Videoklip byl natáčen v Krkonoších
a v Kašperských horách. Interiery pro natáčení poskytly Audi bar ve Špindlerově
Mlýně a klub Pí v Písku. Osvětlení poskytla společnost Noon Filmtechnik. Video bude opět umístěné na youtube,
vimeo a facebook, zároveň bude sdílené na oficiální webové stránce www.cinecard.cz. Více informací o tvorbě
a konceptu cinecard naleznete na www.cinecard.cz
cardmag l roman kotlán
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BEZPEČNOST
Bezpečnostní standardy v odvětví platebních karet (PCI DSS)
Praha, únor 2011 - S rozvojem bezhotovostních plateb a využíváním platebních karet v této oblasti, při nárůstu
zpracovávání souvisejících dat, se významně zvýšila rizika úniků a následně zneužití
těchto dat, současně došlo k nárůstu z uvedeného vyplývajících reálných
škod. Jedním z nástrojů pro omezování takovýchto rizik je monitorování vývoje a
formulování optimálních praktik vedoucích k minimalizaci rizik. Za tímto účelem, tj. za účelem vytvoření
organizačních předpokladů pro omezování rizik ve vazbě na využívání platebních karet, založily karetní společnosti
resp. asociace American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide a Visa
Inc. Radu pro bezpečnostní standardy v odvětví platebních karet - PCI SSC (Payment Card Industry Security
Standards Council). Ta je odpovědná za řízení bezpečnostních standardů (jejich nastavení, vysvětlování,
organizování, vytváření předpokladů a nástrojů pro jejich posuzování a dodržování). Vlastní vynucování
dodržování standardů je na karetních společnostech resp. asociacích, přičemž odpovědnost za rizika ze zneužití
dat držitelů platebních karet je vkládána na acquirerské banky.
Bezpečnostní standardy v odvětví platebních karet jsou v současnosti zaměřeny na tři hlavní oblasti.
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - standard pro bezpečnost dat, je jedním
z nejdůležitějších z důvodu, že je určen pro všechny subjekty, které uchovávají, zpracovávají nebo přenášejí data
držitelů platebních karet, a to v jakékoliv formě (tedy i na papírovém nosiči), tj. včetně většiny obchodníků,
kterých je jen v ČR kolem 60 tisíc. Navíc obchodníci jsou v popisované oblasti zpravidla laici, zejména střední a
drobní obchodníci nemají většinou odpovídající znalosti (nemají specializované pracovníky nebo útvary na oblast
organizace procesů a ICT), předpoklady a motivace pro realizaci bezpečnostních opatření v uvedené oblasti je u
nich minimální.
Vzhledem k tomu, že oblast bezpečnosti dat je svým způsobem determinována prostředím pro jejich vstup a
zpracování, tvoří další dvě oblasti, s ohledem na zajištění bezpečnosti, HW na straně jedné a SW na straně druhé.
Standard zaměřený na HW je označován jako PCI PTS (Payment Card Industry PIN Transaction Security) a
standard upravující postupy vývoje a vybrané funkčnosti SW platebních aplikací je označován jako PCI PA-DSS
(Payment Application Data Security Standard). Z uvedeného je zřejmé, pro jaké subjekty jsou uvedené dva
standardy převážně určeny. Jde zejména v oblasti HW o dodavatele platebních terminálů, bezobslužných kiosků,
bankomatů, bezpečnostních šifrovacích modulů, specializovaných transakčních serverů apod., v oblasti SW o
subjekty vyvíjející zejména platební aplikace pro POS terminály a internetová řešení. Je zřejmé, že zaměření
posledních dvou uvedených standardů je z hlediska počtu subjektů užší, navíc se jedná vesměs o subjekty
s odpovídajícími odbornými znalostmi a vlastní motivací na dodržování standardů jako předpoklad pro prodej
svých produktů.
Ze zřejmých důvodů se budeme nejvíce zajímat o PCI DSS (bezpečnost dat). PCI DSS představuje technické a
provozní požadavky, jejichž smyslem je chránit data držitelů platebních karet. Jedním z nejdůležitějších aspektů
pro stanovení, zda se PCI DSS na daný subjekt uplatní, je, že daný subjekt pracuje s číslem karty. Bezpečnostní
požadavky PCI DSS platí pro všechny systémové komponenty. Systémové komponenty jsou definovány jako
jakákoliv součást sítě, serveru nebo aplikace zahrnuté nebo spojené s prostředím dat držitelů karet. K síťovým
komponentům patří mimo jiné i firewally, spínače, routery, bezdrátové přístupové body, síťová zařízení a další
bezpečnostní zařízení. K typům serverů patří mimo jiné následující zařízení: web, aplikace, databáze, ověření,
mail, proxy, síťový časový protokol (NTP) a server názvu domény (DNS). Aplikacemi se rozumí všechny
nakoupené a na zakázku sestavené aplikace včetně aplikací interních i externích (Internet). Prostředí dat držitelů
karet je taková součást sítě, která disponuje daty držitelů karet nebo citlivými ověřovacími daty.
Dodržování resp. zajištění plnění požadavků standardu, tj. shodu se standardem, je nutné vyhodnocovat
průběžně - jde o nekončící proces opakování několika kroků. Hlavními kroky jsou prověřování procesů, nalézání
slabin, jejich odstranění a opět o prověřování procesů vzhledem k jejich předpokládanému vývoji. Neustálý
progres je důvodem opakovaného prověřování a zdokonalování i vlastních samotných bezpečnostních standardů ve dvouletém cyklu dochází k jejich zpřesňování s ohledem na praktické zkušenosti a vývoj prostředí.
Shoda s požadavky PCI DSS se vyhodnocuje a ověřuje jednou za rok prověřováním plnění jednotlivých požadavků
formou on-site auditu externím certifikovaným hodnotitelem/auditorem - QSA (Qualified Security Assessor) příp.
interním, předepsaným odpovídajícím způsobem vyškoleným, auditorem - ISA (Internal Security Assessor)
s dodržením stanovených postupů a jejich průkazným zaznamenáním příp. v určitých případech vyplněním
Sebehodnotícího dotazníku - SAQ (Self-Assessment Questionnaire) a současně v určitých případech se zajištěním
testování externí zranitelnosti ICT prostředí specifikovanými nástroji (většinou specifickým SW na dálku - SaaS)
od stanovených dodavatelů ASV (Aproved Scanning Vendor). Roční externí či interní audit,
sebehodnotící dotazník a čtvrtletní testy zranitelnosti jsou tedy hlavními nástroji pro ověřování shody s PCI DSS.
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Vlastní standard (PSI DSS) je tvořen následujícími 12 základními požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instalovat a udržovat konfiguraci firewallů k ochraně dat držitelů karet
Nepoužívat pro systémová hesla a jiné bezpečnostní parametry výchozí nastavení od dodavatele
Chránit uchovávaná data držitelů karet
Zakódovat přenos dat držitelů karet po otevřených veřejných sítích
Používat a pravidelně aktualizovat antivirový software nebo programy
Vyvíjet a udržovat bezpečné systémy a aplikace
Omezit přístup k datům držitelů karet jen podle potřeby
Přidělit jedinečné ID každé osobě s přístupem k počítači
Omezit fyzický přístup k datům držitelů karet
Sledovat a monitorovat všechny přístupy k síťovým zdrojům a datům držitelů karet
Pravidelně testovat bezpečnostní systémy a procesy
Udržovat pravidla zaměřená na bezpečnost informací pro zaměstnance a dodavatele

Ne všechny uvedené požadavky jsou relevantní pro všechny subjekty. Složitosti prostředí a velikosti potenciálního
rizika odpovídají nástroje stanovené pro vlastí ověřování shody. Pro úplnost je třeba dodat, že i sebehodnotící
dotazník (SAQ) má 4 úrovně/podoby od nejjednodušší po nejsložitější (A až D).
Dotazník A vyplňují stanovení obchodníci akceptující platební karty bez jejich fyzické přítomnosti u platby (tedy
obchodníci využívající e-commerce nebo písemné/telefonické objednávky). Nelze ho uplatnit u obchodníků, kteří
zároveň mají POS terminály/imprintery, které používají při fyzickém kontaktu s klienty. Vztahuje se tedy na
obchodníky, kteří uchovávají pouze papírové sestavy o stvrzenkách s daty držitelů karet, neukládají data o
držitelích karet v elektronickém formátu a nezpracovávají nebo nepřenášejí žádná data držitelů karet ve svých
prostorech. V podstatě se tedy vyhodnocuje pouze shoda s požadavky č. 9 a 12.
Dotazník B vyplňují stanovení obchodníci využívající jen imprintery a/nebo samostatné POS terminály, bez
elektronického uchovávání dat držitelů karet. Oba tyto typy obchodníků mohou buď pracovat v „kamenných
obchodech“ (s přítomností karty) nebo v rámci elektronického obchodování nebo mohou přijímat písemné/
telefonické objednávky (bez přítomnosti karty). Shoda se tedy vyhodnocuje pouze na požadavky č. 3, 4, 7, 9, 12.
Dotazník C vyplňují stanovení obchodníci s POS terminály připojenými na internet, bez elektronického uchovávání
dat držitelů karet. Vztahuje se tedy na obchodníky, kteří zpracovávají data držitelů karet přes platební aplikace
(například POS systémy) připojené k internetu (přes vysokorychlostní připojení, DSL, kabelový modem apod.), ale
kteří neuchovávají data držitelů karet v žádném počítačovém systému. Platební aplikace jsou připojeny k internetu
buď proto, že platební aplikace je na osobním počítači připojeném k internetu nebo je připojena k internetu, aby
přenášela data držitelů karet. Mohou to být obchodníci působící buď v „kamenných obchodech“ (s přítomností
karty) nebo v rámci elektronického obchodování nebo mohou přijímat písemné/telefonické objednávky (bez
přítomnosti karty).
Dotazník D vyplňují všichni ostatní stanovení obchodníci (neuvedení v předchozích typech) a všichni poskytovatelé
služeb definovaní kartovou společností resp. asociací příp. acquirerskou bankou jako způsobilí pro vyplnění
sebehodnotícího dotazníku (SAQ). Subjekty, které vyplňují dotazník D, budou většinou potřebovat provést ověření
shody u každého požadavku PCI DSS, výjimečně některé subjekty s velmi specifickými obchodními modely mohou
zjistit, že některé požadavky se na ně nevztahují. Například od společnosti, která nepoužívá při své činnosti
vůbec bezdrátovou technologii, se neočekává, že bude provádět ověření shody s požadavky PCI DSS, které jsou
specificky určeny pro bezdrátovou technologii.
Pro určení konkrétních nástrojů k ověřování shody (zejména externí audit, interní audit, sebehodnotící dotazník)
se používá kategorizace obchodníků a poskytovatelů služeb – rozhodujícím kritériem je počet karetních transakcí
za rok. Tady nastává určitý problém. Karetní společnosti sice vytvořily speciální subjekt - Radu pro bezpečnostní
standardy pro řízení a organizaci bezpečnostních standardů, ale nadále udržují vlastní bezpečnostní politiku
včetně reportingu. V praxi to vypadá tak, že každá karetní společnost/asociace stanovuje vlastní kriteria pro
uplatnění nástrojů ověření shody u konkrétních obchodníků a dalších subjektů zapojených do procesu uchovávání,
zpracovávání a přenášení dat držitelů platebních karet (poskytovatelů služeb).
Vzhledem ke stanoveným kritériím pro kategorizaci obchodníků je v ČR smysluplné zaměřit se pouze na podmínky
stanovené společností VISA Europe (dále jen „VISA“) a MasterCard (dále jen „MC“). Obě společnosti mají
kategorizaci shodnou, tj. pro obchodníky platí rozdělení do následujících úrovní (vždy se hodnotí počet transakcí
uskutečněných příslušným brandem, tj. transakce různých brandů se nesčítají):
Úroveň I
• všichni obchodníci, kteří zpracovávají více než 6 miliónů transakcí za rok (bez ohledu na typ platebního kanálu)
• všichni obchodníci, na které byl proveden úspěšný útok, který vyústil v kompromitaci dat držitelů karet
• všichni obchodníci, o kterých VISA/MC na základě svého vyjádření rozhodne, že jsou obchodníky úrovně 1 za
účelem minimalizovat rizika kompromitace celého platebního VISA/MC systému
Úroveň II
• všichni obchodníci, kteří zpracovávající 1 milion až 6 milionů transakcí za rok
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Úroveň III
• všichni internetoví obchodníci, kteří zpracovávají 20 tisíc až 1 milion e-commerce transakcí za rok
Úroveň IV
• všichni ostatní obchodníci bez ohledu na typ platebního kanálu
Pro zajímavost u poskytovatelů služeb jsou nastaveny pouze 2 úrovně s rozhodujícím počtem transakcí za rok 300
tis. transakcí, přičemž všichni „member service provideři“ patří do úrovně I.
Na uvedené kategorizaci se obě karetní společnosti shodly. V současnosti se diskutuje o tom, zda by bylo možné z
uvedených rozhodných počtů transakcí pro účel kategorizace obchodníků vyčlenit transakce čipové. Pokud ano,
patrně by v ČR došlo k eliminování prvních dvou úrovní. Pro ně však již termín pro vyhodnocení shody vypršel alespoň pro ty subjekty, které se přihlásily nebo byly reportovány k externímu auditu QSA. Pro ty subjekty, které
souhlasily s proškolením interního auditora byl termín ověření posunut do poloviny tohoto roku (30.6.2011).
Problém je, že školení interních auditorů neprobíhá v ČR a v českém jazyce, je zpoplatněno a interní auditoři se
musejí přeškolovat každý rok. Pro upřesnění - pro úroveň I obchodníků VISA i MC vyžadují roční audit prováděný
QSA nebo sebehodnotící dotazník (SAQ) vyplněný interním vyškoleným auditorem (ISA), totéž MC požaduje po
obchodnících úrovně II (došlo ke zpřísnění - původně dostačovalo vyplnění sebehodnotícího dotazníku), kde se
však VISA spokojí pouze se sebehodnotícím dotazníkem SAQ (není nutné ho vyplňovat speciálně vyškoleným
auditorem - ISA). Pro úroveň III obchodníků také není postoj obou společností sjednocen - MC se spokojí se
sebehodnotícím dotazníkem (SAQ), VISA vyžaduje využití Radou certifikovaného poskytovatele služeb nebo mít
acquirerem na shodu s PCI DSS odsouhlasené vlastní řešení. Čtvrtletní prokazatelné testování externí
zranitelnosti je u všech 3 uvedených kategorií samozřejmým požadavkem.
Přístup k obchodníkům úrovně IV je v současnosti nejvíce diskutovaný. V ČR patří do této kategorie 99,9%
obchodníků. Obchodníci této úrovně pro vyhodnocování shody použijí odpovídající sebehodnotící dotazník (SAQ)
příp. externí testy zranitelnosti. Zatímco podle MC je vyhodnocování shody u těchto obchodníků doporučováno
s tím, že by měl určit acquirer, VISA Europe vyhodnocení shody dotazníkem požaduje. Zajímavé je, že VISA Int.
zde vyhodnocení nevyžaduje, ale obdobně jako MC ho doporučuje, resp. ponechává stanovisko na acquirerovi.
Vzhledem k tomu, že v ČR většina obchodníků akceptuje oba hlavní uvedené brandy platebních karet je zřejmé,
že má-li se dostát standardům, obecně musí být uplatněn přísnější požadavek. To znamená minimálně zajistit
vyplnění sebehodnotících dotazníků (SAQ) všemi obchodníky, kteří nezajistí vyhodnocení shody prostřednictvím
externího auditora nebo interního vyškoleného auditora. České acquirerské banky, nebudou-li naznačené
problémy přijatelným způsobem vyřešeny jinak, budou muset informovat několik desítek tisíc obchodníků
akceptujících platební karty o problematice PCI DSS, zajistit její vysvětlení a pochopení a donutit obchodníky
nejen vyhodnotit shodu, ale pokud mají být v souladu, i zajistit předpoklady této shody - minimálně zpracováním
odpovídající dokumentace (vnitřních předpisů ošetřujících bezpečnost) a vyškolení personálu na PCI DSS.
Alternativou je zajištění takových procesů, ve kterých by nepřicházeli obchodníci resp. jejich personál do kontaktu
s číslem platební karty a dalšími daty držitelů platebních karet.
Pracovní skupina pro PCI DSS při SBK zahájila a realizuje kroky k objasnění naznačené problematiky, současně
jsou aktualizovány a překládány veškeré potřebné dokumenty a informace k jejich zveřejnění pro obchodníky na
speciálních webových stránkách (www.pcistandard.cz). Speciální postupy a nástroje vyvíjí i společnost
BELLPRO, s.r.o., která se popsanou problematikou zabývá, a která je připravena se na celém procesu podílet a
poskytnout součinnost jak bankám, poskytovatelům služeb i obchodníkům. Více informací o dané problematice
jsou k dispozici na www.pcisecuritystandards.cz resp. www.pcisecuritystandards.org
Průběžně se budeme k tématu PCI na stránkách magazínu cardmag vracet.
cardmag l ladislav matějka, bellpro

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery:
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VÝROČÍ SPOLEČNOSTI
Společnost SoNet oslavila 20. výročí od založení firmy
Brno/Praha, 28.ledna 2011 - Společnost Sonet oslavila spolu se svými klienty a obchodními partnery 20-ti leté
působení společnosti na trhu. Setkání a následná afterparty se uskutečnily v botelu
Matylda na pražské Náplavce 28.ledna 2011, tj. přesně na den 20 let od vzniku
společnosti. Akce to byla velmi zdařilá, zúčastnili se jí všichni hlavní zákazníci i
obchodní partneři společnosti Sonet. Ale nejdříve se pojďme krátce zastavit u historie firmy a jejích hlavních
milníků.
Společnost Sonet založil Jan Pištělák, který se od roku 1988 v rámci své profese věnoval projektování a realizaci
prvních počítačových sítí v Československu. V této době nebylo mnoho lidí, kteří byli erudovaní v této specifické
problematice, a Jan Pištělák vycítil příležitost v privátním podnikání v tomto oboru.
SoNet začínal skromně ve 2 lidech a jedním z prvních projektů byla počítačová síť pro Žďárské strojírny a
slévárny ve Žďáru nad Sázavou. Jelikož projekt dopadl více než dobře, jeho společnost se postupně rozrůstala a
své obchodní příležitosti a zakázky navyšovala. Zásadní obrat ve vývoji firmy nastal o 5 let později a to v roce
1996. Jde tak trochu o příklad, že náhoda přeje připraveným. Motorem informačních technologií byly americké
firmy, a proto vedení SoNetu začalo hodně cestovat do Ameriky na počítačové výstavy. Na jedně takové výstavě
v San Francisku začala další kapitola příběhu Sonet. Americké výstavy se mimo jiné vyznačují tím, že po celé
ploše nenajdete místo k sezení, žádné popíjení jako u nás, vše probíhá ve stoje. Díky této americké „specialitě“
začal být Jan Pištělák po celém dni chození po výstavišti unavený a instinktivně hledal místo k odpočinku. Uviděl
stánek s místy na sezení pro promítání, kde nikdo nebyl a jal se tiše odpočívat. Po pár minutách za ním přišel muž
s otázkou, jestli má zájem o prezentaci jejich společnosti, kterou pouštěli každou hodinu. Společnost se jmenovala
Tandem Computers, což v té době byla světová špička v oblasti transakčních fault-tolerant systémů. Jana
možnosti technologie Tandem doslova ohromily a následně došlo k rychlému navázání obchodní spolupráce. Díky
této příhodě byl i ovlivněn další vývoj a směrování společnosti SoNet. Následovala přímá spolupráce s řadou
světově významných společností, jako např. ACI - autorizační systém Base24, MPCT - bankovní systém Atlas atd.
O rok později, v roce 1997, byl SoNet vyhlášen nejlepším VAR (value-added reseller) partnerem Tandemu v celé
Evropě. Zprostředkoval historicky první instalaci non-stop systému TANDEM na Ukrajině. Po dalších 2 letech,
v roce 1999, firma ACI doporučila SoNet jako vhodného distributora pro americkou společnost Hypercom
Corporation a ještě v roce 2000 byl SoNet jmenován oficiálním distributorem Hypercom pro Českou Republiku.
Rok 2000 přinesl další velký mezník - došlo k uzavření smlouvy s Konsolidační bankou o řízení projektu
implementace nového bankovního informačního systému na bázi Tandem. Za rekordních
8 měsíců byl nový komplexní IS naimplementován a během celkově 3-leté spolupráce
SoNet navrhl a implementoval některé nové moduly bankovního systému, čímž si v této oblasti získal značnou
reputaci. Dalším zlomovým rokem byl rok 2005, kdy se dominující činností společnosti stává realizace
elektronických platebních systémů na bázi EFT/POS terminálů. V této době SoNet provozuje vlastní komunikační
infrastrukturu HyperNET a plně funguje servisní síť po celém území ČR.
Během roku 2006 vzniká dceřiná společnost SoNet Slovakia a začíná spolupráce s Všeobecnou úvěrovou bankou
(VÚB). Růst SoNetu na obou trzích (ČR a SK) vedl Hypercom ke jmenování SoNetu
regionálním Master distributorem. Firma pokračovala v upevňování obchodní pozice
na Českém a Slovenském trhu. Zákazníky jsou dnes Komerční banka, Unicredit Bank,
Raiffeisenbank, Česká spořitelna díky spolupráci s partnerskou firmou Wincor Nixdorf ČR, VÚB, CITI Bank SK,
Slovenská sporitělňa. Třeba vzpomenout i trochu exotické zákazníky na ostrově Mauritius - State Bank of
Mauritius a finanční skupina CIM.
Díky vzrůstající potřebě být stále blíže svým zákazníkům a jako důsledek posilujícího postavení na českém trhu
bylo v lednu 2010 otevřeno obchodní zastoupení SoNetu v Praze. Společně s prodejem
POS terminálů (HW + SW) SoNet nabízí i systém pro jejich komplexní správu POSMan. Za dobu činnosti získal SoNet téměř 40% podíl na českém trhu. Stojí za
připojením více než 15.500 POS terminálů v České republice a 6.500 ve Slovenské republice. Mezi další
perspektivní aktivity patří samoobslužné kiosky (parkovací stojany, čerpací stanice), kterých je dnes v produkci
50. Od ohlášení spojení Verifonu a Hypercomu, které „obletělo svět“ koncem roku 2010, SoNet posiluje svoji
pozici na trhu a je připraven dodávat svým zákazníkům nejnovější technologie a řešení od této nové společnosti.
Vraťme se k oslavě výročí SoNetu, neboť tento večer si ohlédnutí zaslouží (!!) … a nejen proto, že šlo o již
zmiňované 20. leté výročí, ale zejména proto, že šlo o velmi originální akci v nenapodobitelné atmosféře zimní
Prahy. Botel Matylda, kde se oslava konala, je ukotven na řece Vltavě poblíž Masarykova nábřeží v Praze, mezi
galerií Mánes a Jiráskovým mostem. V bezprostřední blízkosti zde kotví dvě lodě s českými jmény „Matylda“ a
„Klotylda“. Matylda je původně hasičská loď zrekonstruovaná v unikátním stylu dřevěného škuneru s úžasnou
atmosferou a skvělou italskou kuchyní. Z lodi můžete pozorovat stříbřitou hladinu Vltavy či si užít podmanivý
pohled na Hradčany a Pražský hrad. Botel Klotylda Vám umožní romantické přespání, zarámované atmosférou,
kterou v Praze budete jen obtížně hledat, na hladině řeky s nezapomenutelným výhledem na krásy architektury
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hlavního města Prahy. Oběma lodím se v Praze jednotně říká na „Matyldě“ … i když, vím o jednom člověku, který
tomuto místu říká „pražské St.Tropez“ …
SoNet se na pozvané hosty opravdu dobře připravil a krom výborného jídla a pití připravil pro hosty pestrý
program. Jan Pištělák se se všemi srdečně přivítal a v rámci oficiálního zahájení večera pronesl pár slov o jeho a
firemních začátcích. V závěru se k němu připojil Zdeněk Bubák za společnost Hypercom a poděkoval mu za
skvělou spolupráci. Po proslovech následovalo symbolické puštění balonku přání, a jak jinak než s logem SoNet …
s významem „vzhůru do dalších 20-ti let“.
Co by to bylo za oslavu, kdyby na ni chyběl stylový dort. Slavnostní nakrojení zvládlo vedení SoNetu, společně …
tedy Jan Pištělák, Lenka Bukalová a Viktor Kouřil. O znamenitou atmosféru se starala jazzová kapela, která poblíž
dřevěného lodního baru dala vyniknout i spontáním tanečním kreacím účastníků kouzelné páteční noci. Posledním
překvapením večera bylo vystoupení dnes již známého komika a kouzelníka v jedné osobě Richarda Nedvěda,
který do širšího povědomí vstoupil díky úspěšnému působení v soutěži Česko-Slovensko má talent. Jeho komika a
šikovnost vtáhla do hry s kartami a dalšími kouzelnickými rekvizitami všechny, i zahraniční hosty. Finální část
vystoupení se nemohla obejít bez hlavního hostitele Honzy Pištěláka, který se stal vzorným asistentem
kouzelnického triku s proříznutím jeho vlastního saka. Sako skončilo „nečekaně“ nepoškozené.
Zbytek večera volně plynul a jak se odrážely noční vlny o škuner Matylda, tak i odtikávaly ručičky na lodních
hodinách poslední minuty afterparty. Pro připomenutí atmosféry večera přinášíme několik momentek z exkluzivní
fotoreportáže. A Honzovi Pištělákovi a celé společnosti SoNet přejeme všechno nejlepší a hodně štěstí do dalších
20let! Inu s Honzou Pištělákem je dobré se znát …

cardmag l roman kotlán l martina pištěláková, sonet l foto cardmag
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PROFIL ZEMĚ
Slovinsko z pohledu platebních karet
Území Slovinska bylo součástí rakousko-uherského mocnářství, které se na konci první světové války rozpadlo. V
roce 1918 se Slovinci připojili k Chorvatům a Srbům a vytvořili království, které bylo od roku
1929 známo jako Jugoslávie. Po druhé světové válce se Jugoslávie stala nezávislým
komunistickým státem ovládaným tvrdými komunisty nezávislými na Moskvě. Slovinci byli
nespokojení s uplatňováním moci většinovými Srby, a v roce 1991 úspěšně vyhlásili svoji
nezávislost po krátké 10ti denní válce. Historické vazby na Západní Evropu, silná ekonomika a stabilní demokracie
napomohly Slovinsku při transformaci k modernímu státu. Slovinsko vstoupilo do NATO a EU v květnu 2004
(spolu s ČR a SR, Chorvatsko až v r. 2009).
Oficiální název zní Slovinská republika (Republika Slovenija), státoprávním uspořádáním se jedná o parlamentní
demokracii. Stát je rozdělen na 210 obcí, z toho 11 městských celků. Občanský právní systém je založen na
civilním právu. Povinné soudní pravomoci Mezinárodního soudního dvora v Haagu Slovinsko nepřijalo.
Prezidentem republiky je Danilo Turk (od 22. prosince 2007), předsedou vlády je od r. 2008 Borut Pahor. Státní
svátek nezávislosti připadá na 25. červen.
Slovinsko svou rozlohou 20 273 km2 (ČR je 4x větší, 78 866 km2) zaujímá 29. místo v Evropě a počtem
obyvatelstva 2 003 136 (odhad z r.2010) je na 28. místě. Hustotou obyvatelstva 99 obyv/km2 je na 17. místě
(srov. s první Maltou - 1 282, UK - 250, Francie - 111, ČR - 130); přirozený přírůstek obyvatel je - 0,142%, tj.
úbytek 2 800 obyv. ročně. Délka pozemní hranice činí 1.086 km. Délka mořského pobřeží je jen 46,6 km. Nejnižší
bod je Adriatické moře (0 m), nejvyšší hora Triglav 2.864 m. Mezi přírodní hrozby patří záplavy a zemětřesení.
Obyvatelstvo se skládá z mnoha národností: Slovinců 83,1%, Srbů 2%, Chorvatů 1,8%, Bosňanů 1,1%, ostatních
12%. Katolíků je 57,8%, muslimů 2,4%, ortodoxních křesťanů 2,3%, nezařazených věřících 3,5%,
nespecifikovaných 23%, bez vyznání 10,1% (sčítání 2002). Výdaje na vzdělání činí 5,2% HDP (údaj z r.2007;
srovnání s ČR 4,4% z r. 2008).
Slovinsko přijalo euro jako první zemí z deseti, které vstoupily do EU v r. 2004, již 1. ledna 2007 a stalo se
modelovou zemí ekonomického úspěchu a stability v regionu. S nejvyšším HDP na obyvatele má Slovinsko
výbornou infrastrukturu, dobře vzdělané pracující a strategickou polohu mezi Balkánem a Západní Evropou.
Privatizace od roku 2002 zaostává, ekonomika má nejvyšší úroveň státní kontroly v EU. Strukturální reformy ke
zlepšení obchodního prostředí umožnily zahraniční účast na slovinské ekonomice a napomohly snížit
nezaměstnanost.
V březnu 2004 se Slovinsko stalo první zemí z přechodových ekonomik, která povýšila ze země, která si vypůjčuje
na stát půjčující Světové bance. V prosinci 2007 bylo Slovinsko vyzváno, k zahájení přístupového jednání
k organizaci OECD. Navzdory ekonomickému úspěchu zaostávaly přímé zahraniční investice za průměrem regionu
a také daně se držely na relativně vysoké úrovni. Také trh s pracovní silou je poměrně nepružný, a tradiční
průmysl ztrácí vůči Číně, Indii a jiným zemím. Recese v r. 2009 vyvolala zpomalení ekonomiky - snižujícím se
exportem a průmyslovou produkcí - o více než 8%. Nezaměstnanost stoupla na více než 9%. I když se růst
obnovil v r. 2010, míra nezaměstnanosti roste a překročila 10%. Slovinská ekonomika má četné přírodní zdroje:
hnědé uhlí, olovo, zinek, stavební kámen, hydroelekrickou energii, lesy.
V 2010 dosáhl HDP (při paritě kupní síly) výše 56,81 mld. USD; meziroční růst o +1% (ČR - 4,2%) a také
nezaměstnanost vzrostla na 10,6% (odhad z roku 2010). Veřejný dluh dosáhl výše 35,5% HDP (údaj z r.2010);
srovnání s Chorvatskem 46,8% HDP, ČR 36%, Tureckem 48,5% (vše odhad 2009). Míra inflace ve
spotřebitelských cenách byla 2,1% (odhad 2010).
Pracovní síla čítá 0,93 milionu obyvatel, (46,6% obyv. v 2010, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je
69.9% (v ČR 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 1,4 mil. V zemědělství pracuje 2,2%, (v ČR 2,2%, při tom
srovnej podíl obdělávatelné půdy: ve Slovinsku 8,53%, v ČR 38,3%), v průmyslu 35% (v ČR 59,5%) a ve
službách 62,8% (v ČR 38,3%) obyvatelstva (údaj z r.2009). Na jednu ženu připadá 1.29 narozených dětí (v
Chorvatsku 1,43 narozených dětí, v Turecku 2,21). Očekávaný věk dožití při narození je 77,12 let (v Chorvatsku
75,35 (v Řecku 80 let). Počet imigrantů dosahuje 0,4 imigrantů/1 000 obyv. (Chorvatsko 1,59 imigrantů/1 000
obyv., v Turecku 2,33 imigrantů/1 000 obyv.), tj. 800 ročně (2010).
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury, telefonní systém má dobře vyvinutou
infrastrukturu, hustota pevných a mobilních čísel kombinovaně dosáhla 150 telefonních čísel na 100 obyv.
Infrastruktura z roku 2009: počet pevných telefonních linek dosáhl 1,034 mil. (v ČR 2,092 mil., 2009), počet
mobilních čísel 2,1 miliónů (v ČR 14,258 mil., 2009). Počet internetových uživatelů činí 1,298 mil. (v ČR 6,681
mil., 2009). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí
občanského života: síť železnic není rozsáhlá, jen 1 228 km (v ČR 9 620 km), síť silnic dosáhla 38 873 km, včetně
696 km dálnic (v ČR 128 582 km, vč. 691 km dálnic), z vodních cest je využívána jen řeka Dráva (v ČR 664 km).
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V tabulce je srovnání ekonomik Slovinska a Česka.
Srovnání ekonomik, 2010 (odhad)

SLOVINSKO

Česko

56,81 mld. USD
1 377 mld. CZK
77,9 mld. EUR

261,5 mld. USD
6 327 mld. CZK
357 mld. EUR

2,003 mil.

10,201 mil.

28 400 USD
688 558 CZK
38 941 EUR

25 600 USD
620 672 CZK
35 101 EUR

Počet pracujících

0,93 mil.

5,38 mil.

Nezaměstnanost

10,6%

9,3%

Míra inflace

2,1%

1,8%

HDP (při paritě kupní síly)

Počet obyvatel

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2010)

Bankovní systém ve Slovinsku
Bankovní průmysl sestává z 18 komerčních bank, 3 stavebních spořitelen a 3 poboček zahraničních bank. Banky
provozují celkem 720 poboček (2800 obyv./pobočku); z nichž téměř čtvrtina patří bance Nova Ljubljanska Banka
(NLB). Bankovní sektor na konci r. 2009 obhospodařoval aktiva ve výši 56 mld. EUR (srv. s 39 mld. EUR
v Chorvatsku s 4,5 mil. obyv.), což představuje 14% meziroční navýšení. Dvě největší banky - NLB a Nova KBM vlastní asi 50% všech aktiv. Ve Slovinsku působí zahraniční banky z Rakouska, Belgie, Francie, Německa a Itálie.
První zahraniční banka, která vstoupila do Slovinska byla Bank Austria CreditAnstalt (BACA), tehdy součást
německé skupiny HVB, nyní patřící UniCredit Group.
Skupina NLB je největší finanční institucí ve Slovinsku. Banka NLB pohltila v r. 2008 své tři dceřiné banky: NLB
Banka Domžale, NLB Banka Zasavje a NLB Koroška Banka. Banka NLB má největší síť poboček v zemi s téměř
čtvrtinovým podílem na trhu a je největším provozovatelem bankomatů (ATM). Nova KBM, největší státní banka
v zemi, provozuje 13% všech poboček. Je druhým největším provozovatelem bankomatů s 15% podílem.
Největší sítě bankovních poboček

2009

Banka

Počet poboček

Nova Ljubljanska Banka (NLB)

170

Nova Kreditna Banka Maribor (Nova KBM)

92

SKB Banka (SKB)

58

Banka Koper

54

Abanka Vipa

41

Banka Celje

40

Celkem 5 největších bank

455

Vydávání karet ve Slovinsku
Na konci roku 2008 bylo ve Slovinsku 3,7 miliónů karet, což je zařadilo na 12. místo ve střední a východní
Evropě. Parametr CAGR mezi lety 2004 a 2008 byl 3%. Při počtu 1,4 mil. obyvatel ve věku 15-64 let to
představuje 2,64 karty na obyvatele, tj. nad regionálním CEE průměrem.
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Typy karet
Debetní karty na konci roku 2009 představovaly 64% podíl všech karet, snížení o 6% oproti roku 2004. Charge
karty se podílely 33% na všech platebních kartách, nárůst o 28% proti roku 2004. Kreditní karty zaujaly pouze
3% trhu, přičemž jsou vydávány omezeným počtem vydavatelů.
Typy platebních karet ve Slovinsku

Kreditní; 3%

Charge; 33%

Debetní; 64%

Kartové společnosti
Karty společnosti MasterCard se podílí 10% na celkovém počtu vydaných karet ve Slovinsku. Při započtení karet
Maestro je tento podíl 71%. Karty Visa, včetně karet Electron, mají pouze 5% trhu.
Kartou pro domácí trh je Karanta, se 4% podílem na vydaných kartách. Vznikla z kartového LB Card programu
banky Ljubljanska Banka zavedeném v r. 1992. Ve stejném roce se další banky pod vedením Banka Koper sdružily
a vydaly charge kartu Activa, aby mohly soutěžit s programem LB Card Ljubljanské Banky. Karta Activa drží 2%
trhu. Karty Diners Club zaujímají 2% a karty American Express jen 1% všech karet.
Kartové programy a produkty ve Slovinsku
Activa; 1,70%

Diners Club; 1,70%

VISA Electron; 1,90%

American Express;
0,90%

VISA; 2,70%
Karanta; 4,10%
MasterCard; 9,70%

Maestro 62%

Vlastní progamy; 16%

Využívání karet ve Slovinsku
Bankomaty
Všechny bankomaty tvoří součást jediné sdílené sítě BA („bančni avtomati“). Ve Slovinsku je nyní 18
provozovatelů ATM, všichni jsou banky; nicméně zákon umožňuje nebankovní provozovatele. S výjimkou malého
počtu ATM provozovaných dvěma spořitelnami - Hranilnica LON a Delavska Hranilnica - všechny ostatní
bankomaty jsou provozovány komerčními bankami.
Společnost Bankart, národní mezibankovní organizace vlastněná 16 slovinskými komerčními bankami, řídí síť
bankomatů BA a slovinský systém zúčtování platebních karet. Bankart zajišťuje zpracovatelské služby pro ATM a
kartové platby a vystupuje jako zúčtovací jednotka. Všech pět největších bank mají podíl ve společnosti Bankart,
největší podíl 39% má NLB, 14% patří SKB a 13% Nova KBM.
První bankomaty byly zavedeny v únoru 1990 Ljubljanskou bankou (nyní NLB) a ke konci téhož roku 5 dalších
bank začalo instalovat bankomaty. Ke konci roku bylo v provozu 1 720 ATM (meziroční nárůst o 1,5%).
Slovinsko se řadí mezi špičku ve střední a východní Evropě pokud se týče hustoty instalovaných ATM. Ve
Slovinsku je instalováno 858 ATM na milión obyvatel, a 239 ATM na každých 100 poboček. Hustota bankomatů je
tedy významně vyšší než průměr v regionu CEE - 478 ATM na milión obyvatel (v Česku je nasazeno 338
bankomatů/mil. obyv.).
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Přednostním umístění bankomatu ve Slovinsku jsou místa mimo pobočky (65%), která v minulých letech rostla (o
3% za 4 roky). V oblibě dále následují ATM ve zdi (29%).
Všechny bankomaty mohou zobrazit nebo vytisknout zůstatek a 94% mohou vytisknout stvrzenku o vydání
hotovosti. Změny PINu je další nejrozšířenější možností, dostupná na 64% instalovaných bankomatů. Reklama na
obrazovce se zobrazuje na 70% bankomatů. Žádná jiná možnost není nabízena na více než 50% ATM. Pouze 10
ATM (1%) může zobrazit na žádost informace o bankovních produktech.
Umístění bankomatů ve Slovinsku

hala; 1,40%

předsálí; 4,20%

ve zdi; 29%

mimo pobočku; 65%

Počet a hodnota transakcí
Na 1 720 bankomatech bylo v r. 2009 provedeno v průměru 3 111 výběrů hotovosti/na bankomat za měsíc (v
Chorvatsku je v průměru 3 390 výběrů), což předstihuje i západní Evropu s 2 780 výběry. V souhrnu počet
transakcí dosáhl 64 mil. výběrů za rok 2009. Výběry hotovosti představovaly 75% všech transakcí na ATM.
Celkový objem výběrů za rok 2009 dosáhl 5,7 mld. EUR, což bylo v průměru 88 EUR/transakci (v západní Evropě
činí 117 EUR). V letech 2007 a 2008 došlo k prudkému navýšení hodnoty výběru hotovosti pravděpodobně
vzhledem k prudkému zvýšení cen po přijetí eura v lednu 2007.
Vedoucím dodavatelem ATM ve Slovinsku je společnost NCR. Z 18 provozovatelů bankomatů jich 13 využívá NCR
bankomaty, a 7 z nich je jejich exkluzivními zákazníky. Společnost NCR měla v letech 2007 a 2008 tržní podíl
63%, který se snížil na 60% v 2009 po té, co banka NLB vyřadila 53 NCR bankomatů.
Obchodní místa
Ve Slovinsku fungují tři sítě elektronického přijímání karet: Bankart, Activa a eFunds. Tyto tři společnosti také
zajišťují zpracování kartových transakcí. BANKART vlastní 53% POS terminálů a zpracovává transakce pro několik
bank, včetně Abanka Vipa, NLB a SKB. Také zpracovává debetní transakce pro dalších 11 bank. Pro většinu svých
členů zpracovává transakce typu pay-later, včetně karet MasterCard a Karanta.
Systém ACTIVA instaloval POS terminály od r. 1993 a nyní má 37% podíl na trhu. Po té, co Probanka, BTS Bank a
spořitelna Hranilnica Vipava se v r. 2007 připojily k systému Activa, zajišťuje Activa i zpracování jejich transakcí.
Activa také byla první, která zahájila vydávání EMV karet.
PLASIS byla založena jako samostatná společnost v r. 1993 bankou SKB a dalšími malými bankami a
společnostmi. Během roku Plasis vybudovala konkurenční síť bankomatů. Po té, co se SKB stala součástí banky
Societe General group v r. 2001, banka se stala výhradním vlastníkem společnosti Plasis; následně byla prodána
společnosti eFunds v r. 2005.
Diners Club a American Express nevytvořily ve Slovinsku síť POS terminálů; jejich karty jsou přijímány na
terminálech vlastněných bankou, zajišťující jejich acquiring.
Počet a objem transakcí
Během let 2004 až 2008 vzrostl počet transakcí o 16%. U debetních karet to byl nárůst o 32%, i když počet karet
vzrost pouze o 3%. Průměrný počet transakcí na jednu kartu se během tohoto období zvýšil z 20 na 25 za rok.
Počet transakcí kreditními kartami a charge kartami poklesl.
Během let 2004 až 2008 vzrostl objem kartových transakcí o 42%. Objem transakcí debetními kartami v tomto
období zaznamenal zvýšení o 56%, zatímco celkový objem transakcí charge a kreditními kartami se zvýšil o 3%
resp. 22%.
Průměrná hodnota transakce kreditní kartou ve výši 45 EUR je o trochu vyšší než charge kartou (42 EUR).
Podíváme-li se na statistiku z hlediska vydavatelů, T&E karty mají nejvyšší průměrnou hodnotu ve výši 61 EUR.
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Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik slovinského a českého kartového trhu
2009
Počet bankovních karet
Počet karet/osobu (15-64 let)
Počet plateb/kartu/rok
Počet výběrů hotov/kartu/rok

Slovinsko

%

Česko

3 700 000

8 931 872

2,64

1,23

25

20,3

17,3

18,2

%

Počet transakcí
Počet plateb

92 500 000

41

181 228 776

53

Počet výběrů

64 211 040

59

162 688 149

47

Objem transakcí
Objem plateb (CZK)

nezjištěno

Objem výběrů (CZK)

nezjištěno

Průměrná platba

nezjištěno

Průměrný výběr

45 EUR
1 091 CZK

210 374 704 629 CZK
7 811 908 824 EUR
609 466 253 700 CZK
22 631 498 466 EUR
1 194 CZK
3 500 CZK

cardmag | františek tomášek research | rbr london, CIA factbook
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KOMENTÁŘ
Petr Mach: Odejděme z MMF, přijde nás to na moc peněz
29. prosince 2010 publikoval Petr Mach na svém blogu další ze svých radikálních receptů na vymanění české
ekonomiky ze současných světových a evropských tendencí směřujících nezadržitelně k „sociálním státům“
založených na bezbřehém růstu daňových zátěží produktivních vrstev a rostoucím zadlužování. (viz také Petr
Mach: Jak vystoupit z EU, komentář v cardmag#3.2010) V tomto případě jde o inventuru členství České republiky
v Mezinárodním měnovém fondu. Jako obvykle staví autor svá tvrzení na přehledu skutečností, které seřazeny
v historickém i aktuálním kontextu podávají překvapivě jasný obraz (citujeme):
„Když po druhé světové válce vlády států v čele s USA a Velkou Británií založily Mezinárodní měnový
fond, nastartovaly možná nechtěně éru masivního a dlouhodobého zneužívání monopolů na emise
peněz a keynesiánského fiskálního aktivismu založeného na víře, že politici mohou kormidlovat
hospodářství, že mohou otáčením kohoutků libovolně zvyšovat a snižovat míru nezaměstnanosti,
inflace a hospodářského růstu.
Z této osudové domýšlivosti vzešlo bezprecedentní zadlužení vlád, které vydávají a od sebe
navzájem kupují nekonečné emise státních dluhopisů.
V roce 1968 přestaly Spojené státy směňovat dolar za zlato a učinily z něj nekrytou měnu.
Nekrytými se tak staly i všechny ostatní měny vázané na dolar v rámci MMF. MMF, místo aby byl
rozpuštěn a zapomenut, si začal vymýšlet novou agendu, aby se stal nepostradatelným. Začal
vydávat své vlastní nekryté kvazidolary - SDR - umělou měnu pevně vázanou na průměrnou
hodnotu dolaru, jenu, libry (a dnes i eura), kterou se členskými státy vyměňuje za jejich skutečné
peníze. Získané peníze pak používá na pochybné úvěrování států.“
Jaké jsou podle Petra Macha náklady České republiky na činnost této instituce?
- od obnovení členství ČR v MMF po pádu komunismu do r.1994 splácení členské kvóty ve výši 819,3 mil SDR
(24 mld Kč),
- V letech 1993 a 1994 úrokové platby a poplatky fondu v celkové výši 76 milionů SDR (2,2 miliardy korun) z
půjčky, kterou jsme ve skutečnosti nepotřebovali,
- V roce 2000 bezúročná půjčka pro MMF (z devizových rezerv ČNB) ve výši 5,7 mil. SDR (166 milionů korun)
na dobu 20 let,
- Mezi roky 1994 a 2003 do MMF „příspěvek na chudé“ ve výši 1 mil. SDR (29 milionů Kč) ročně,
- V r. 2000 náklady na setkání MMF v Praze: 350 milionů korun z rozpočtu České národní banky a další
stovky milionů z rozpočtu české vlády a hlavního města Prahy,
- V roce 2010 se Česká republika zavázala na základě dohody šéfů vlád Evropské unie a skupiny G20 poskytnout
Mezinárodnímu měnovému fondu z našich devizových rezerv půjčku 1,03 miliardy eur (26 miliard korun).
MMF čerpá tyto prostředky na sanování zemí jako je Řecko a Irsko a tento úvěr poskytuje Česká republika za
nevýhodnou úrokovou míru ve výši cca jednoho procenta, a ztrácí tak ve prospěch fondu půl miliardy korun per
anum oproti běžnému zhodnocování devizových rezerv ČNB.
„Suma sumárum, už jsme do MMF poslali přes 50 miliard korun.“ Pokud vláda stvrdí dohodu EU a G20 na
navýšení členských kvót v MMF na dvojnásobek, pošleme do MMF dalších 819,3 mil. SDR (24 miliard Kč),
částečně z devizových rezerv, částečně vydáním směnek. Zvýší se tak výrazně státní dluh a sníží se devizové
rezervy.
„MMF je gigantický stroj na morální hazard, když vládám, které by se - vystaveny soukromým věřitelům - musely
chovat ve svém zadlužování obezřetněji, půjčuje jako světový věřitel poslední instance.“
Celková výše zadlužení většiny zemí dosahuje dnes takové výše, že ani největší optimista si nedokáže představit
jak a kdy by mělo být splaceno. Proto lze opět jedině souhlasit s Petrem Machem, že „je nejvyšší čas z MMF
vystoupit. Trvejme na splacení všech půjček a nechme si vyplatit splacený kapitál. Čím dříve to uděláme, tím větší
bude šance, že dostaneme nějaké své peníze zpět.“ Citace z blogu Petra Macha.
cardmag | milan zátka l blog petra macha
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TECHNOLOGIE
Technologie Visa CodeSure posouvá hranice bezkontaktních plateb
Visa CodeSure je nejvyspělejší komerční platební kartou s integrovaným displejem
Paříž/Praha, prosinec 2010 - Bezkontaktní platby a platební karty dostávají další rozměr. Po placení pouhým
přiblížením karty k terminálu dostávají platební karty další vyspělou technologii. Jde o Visa
CodeSure, která ještě více zvyšuje bezpečnost, snižuje možnost zneužití platební karty a
zjednodušuje její užívání. Uživatelům totiž poskytuje komplexní řešení pro ověřování totožnosti
a plateb. Komerční využití bezkontaktních karet Visa CodeSure společně představily asociace Visa Europe a
společnost Emue Technologies.
Platební karta s klávesnicí
Bezkontaktní platební karta Visa CodeSure je další z řady inovací v oblasti platebních karet. Unikátní je tím, že je
kromě možnosti uskutečňovat platby pouhým přiblížením k terminálu vybavena integrovanou klávesnicí. Jejím
prostřednictvím jsou generována jednorázová hesla pro transakce, které se uskutečňují bez aktivní účasti
samotné karty. To uživatelům zajišťuje dokonalou bezpečnost a pohodlné ovládání. Samotným bankám potom
Visa CodeSure umožňuje přejít od autorizace na základě dvou faktorů ke komplexnímu řešení, které je vystavěno
na několika kanálech. Z toho profitují i držitelé. Ještě výrazněji je chrání při uskutečňování transakcí, které jsou
prováděny bez aktivního využití samotné platební karty. A to včetně elektronického obchodování, či telefonického
a internetového bankovnictví. Řešení využívá zabezpečený osmiciferný alfanumerický displej, který během
procesu ověřování předkládá uživatelům intuitivní zprávy. Klávesnice s 12 klávesami potom umožňuje až deset
různých způsobů ověřování totožnosti.
Premiéra ve Švýcarsku
Novinku čeká rychlé rozšiřování. Testování se účastnil široký okruh bankovních ústavů včetně BarclayCard, Yapi
Kredi (Turecko), IW Bank (Itálie), CAL Bank (Izrael) a DKB (Německo). Již brzy budou moci držitelé karet
skloubení těchto nejmodernějších technologií plně využívat u obchodníků po celé Evropě, kteří podporují
bezkontaktní platby. Jako první z novinky profitují švýcarští držitelé karet. Jako první uvedla novinku na trhu
švýcarská Cornèr Bank.
„Visa CodeSure potvrzuje, že je pro bankovní sektor velmi perspektivní technologií. Ověřování totožnosti držitelů
karet je jednou z klíčových oblastí, avšak její propojení s technologií bezkontaktních plateb dává kartám Visa
CodeSure ještě větší flexibilitu a uživatelům pohodlnost při placení nižších částek,“ říká Sandra Alzettová, ředitelka
oddělení inovací asociace Visa Europe. Brendan McKeegan, generální ředitel společnosti Emue Technologies,
k tomu dodává: „S asociací Visa Europe jsme spolupracovali na několika pilotních projektech. Jejich cílem bylo
pochopit faktory, které zlepšují zkušenosti zákazníků s produktem Visa CodeSure. Propojení s funkcí
bezkontaktních plateb bylo vnímáno jako priorita v průběhu celého procesu, neboť tato funkce nabízí přidanou
hodnotu bankám i jejich zákazníkům.“
Visa CodeSure se chlubí i dalšími inovacemi
Karta Visa CodeSure využívá originální technologii společnosti Emue vzájemného ověření. Jednorázový autorizační
kód držiteli karty potvrzuje, že jedná se svou bankou. Teprve po ověření správnosti kódu držitel zadává svůj PIN a
vytváří jednorázový přístup pro banku. Tím se bezpečně autorizuje totožnost obou účastníků transakce, což
výrazně pomáhá například v boji proti podvodům na internetu a „phishingu”. Karta Visa CodeSure je vybavena
dalšími technologickými novinkami. Jednou z nich je tzv. „Transakční podpis“. Ten umožňuje bezpečně
„podepsat“ částku při online bankovním převodu s uvedením dat a detailů účtu a eventuálně částkou. Taktéž je
na ní možné uchovat data, která držiteli karty umožní ověřovat svou identitu u více než jednoho poskytovatele
služeb, například bance, úřadu státní správy či firemní síti. Neméně důležité je to, že samotný PIN uživatele není
uložen na platební kartě. V případě zcizení karty se tak k němu nemůže dostat nikdo cizí. Zároveň toto řešení
zvyšuje flexibilitu při změně a správě PINu.
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Oberthur Technologies’ strong contribution to NFC deployment rewarded
by the industry
Barcelona, 14-17.2.2011, Mobile World Congress - “Cartes 2010” Sesame Award for “Best Mobility Solution”
Mobile World Congress, nomination at the Global Mobile Awards 2011 Oberthur Technologies
and Airtel Africa partnering for NFC contactless payments Oberthur Technologies and Airtel
Africa continue to lead the way in innovation with the
successful launch of NFC in Kenya, Tanzania and Gabon.
The launch comes hot on the heels of last years GSMA top
accolade for ‘Best Mobile Money for the Unbanked Market’.
Moreover, the solution is nominated in the ”Best Mobile Technology for
Emerging Markets” category for the 2011 GSMA Awards. Oberthur
Technologies developed both the NFC SIM and M-Commerce security
solution, deployed across fifteen African affiliates, allowing end users to pay
for goods and services with their mobile phones. On the back of the
successful commercial launch of ‘Nice, NFC City’, Oberthur Technologies
NFC R&D team, tailored the technology to Airtel Africa’s needs, developing bespoke NFC applets, integrating and
customising the POS application and engineered unique NFC enablers for specific user handsets.
Xavier Drilhon, Managing Director of the Card Systems Division at Oberthur Technologies “This is a landmark
in Africa and the first steps of an evolution of the payment system for mobile users, banked and
unbanked, with no compromise on security. True innovation can be realised in these markets and
we look forward to the commercial NFC launch across 12 countries in Q1”.
George Held, Director of Products & Innovation, Airtel Africa “As a pioneer of innovation in Africa, the new
Airtel Africa NFC service enhances our users
experience and ensures the payment process is
made even simpler by waving the NFC-enabled
SIM & handset in front of the payment terminal; a
transaction completed in a matter of seconds. Any
non-technical or even illiterate user can make use
of the new service”. “I am proud that together
with Oberthur Technologies, we have been
shortlisted for our NFC offering by GSMA for 2011
Mobile World Congress Awards in the category
“Best Mobile Technology for Emerging markets”.
“This is remarkable achievement realised by
Oberthur Technologies in such short period of
time”.
cardmag l roman kotlan l oberthur technologies

Oberthur Technologies wins two SESAMES Awards: Best Transportation
Application and Best Mobility Solution

Paris, December 7th, 2010 - At the forefront of innovation, Oberthur Technologies scores two Sesames Awards at
the “Cartes 2010” exhibition
Oberthur Technologies’ innovative products and solutions have been recognized by the industry with two
successes in the prestigious 2010 Sesames Awards, which reward the latest innovations for the digital security
and smart card industries.
Transportation
Voox directly integrates a contactless antenna inside the card’s contact module. This innovation
significantly enhances the robustness and reliability of dual interface cards while having a lower
impact on the environment.
Mobility
Oberthur Technologies’ NFC Now offer is a complete and turnkey solution allowing the rapid
deployment of mobile contactless services such as payment, transport and loyalty programs. It has
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already been selected by four major actors participating in the first commercial deployment in France, “Nice, NFC
City”. “These awards recognize Oberthur Technologies’ innovation leadership”, commented Thomas
Savare, CEO of Oberthur Technologies“We are at the forefront of innovation and we are proud of this
industry recognition from a panel of experts. Now we will transform these innovations into new
business opportunities for our customers with clear benefits for end users”.
The SESAMES Awards ceremony took place in Paris on December 6th, and is a traditional opening to the CARTES
2010 international show, held in Paris from December 7th to 9th 2010. The SESAMES are an industry-wide
acknowledgement for the most innovative products and solutions in the field of smart card technology. Oberthur
Technologies won SESAMES for innovations in 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009 and was
nominated for 4 different products this year.
cardmag l roman kotlan l oberthur technologies

ABnote Europe launches a new website www.abnote.eu
ABnote on-line! We’re really pleased to announce the launch of our new
website. It brings the European subsidiaries of the ABnote Group under one
roof and combines the product and service offerings of CPS Technologies in
Lyon, France and ABnote Czech in Ostrava.
The smartcard market is changing, for a number of reasons:



Our clients are under pressure to deliver more personalised services to their customers. And this increased
level of personalisation means they need to embrace new technologies and new channels, offering services
like mobile PIN issuance.



Developments in the component manufacture, in terms of technical sophistication, as well as price, also have
an impact. As prices come down and the processing power available in ever smaller pieces of silicon grows,
the potential for powerful chip based applications seems limitless.



If you add to this the big changes that we have started to see in the smart card acceptance infrastructure, in
terms of the business models that surround the processing of transactions and the terminal technology itself,
you build up a picture of a market experiencing a number of strong forces of change.

At ABnote, we are right in the middle of this changing world, ensuring that we have the right products and
services in place to help our clients to make the necessary adjustments to their business.
It is our intention for this new site to become a useful resource. Through our blog we will discuss the issues that
are important to the cards business such as “what does technology independent mean?” and we will have guest
posts with industry leaders. If you’d like to get involved and would like to share your thoughts on the Czech
market in particular, either leave a comment on the blog or please contact olbrichova@abnote.cz or
borosova@abnote.cz or contremoulin@abnote.cz
We look forward to welcoming you into our online world.
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POHLED ZE SLOVENSKA
MasterCard se v Bratislavě podílí na úspěšném projektu městské karty
Bratislava registruje velký zájem o svou městskou kartu, která spojuje běžné
výhody městských karet (MHD kupon, slevy, vstupenka do knihovny apod.)
s platební kartou. Bratislavskou městskou kartu zatím vydávají 3 slovenské
banky, další už deklarovaly svůj zájem. Karta obsahuje i unikátní technologii
MasterCard PayPass, která otevírá další možnosti jejího využití. Magistrát města
investuje pouze do propagace karty, přípravu projektu financovaly banky.
Bratislava/Praha, 26. ledna 2011 - Obyvatelé Bratislavy mohou od ledna 2011 žádat o
Bratislavskou městskou kartu, která spojuje několik výhod a benefitů. Kartu je možné použít při
nákupu zboží a služeb se speciálními slevami nebo jako vstupenku do knihovny. Díky spolupráci se
společností MasterCard plní i funkce běžné platební karty včetně použití při mezinárodním
platebním styku. Karta slouží jako předplacená jízdenka v bratislavské městské hromadné
dopravě, přitom držitel karty získá 10% slevu z ceny předplaceného cestovného.
„Městské karty jsou lidé zvyklí používat především jako vstupenku do městských institucí, jako
průkazku na MHD nebo jako slevovou kartu. Zapojením platebního systému ale dochází ke sloučení
těchto funkcí s běžnou platební kartou. Navíc díky technologii MasterCard PayPass nabízí tato karta
i řadu dalších využití, mezi které patří především rychlé platby za menší transakce (do 20 EUR) bez
zadávání PIN nebo vkládání karty do terminálu,“
uvádí Milan Laitl, obchodní ředitel MasterCard Europe
pro Slovensko. „Bratislavská městská karta je
jedna z prvních karet ve střední a východní
Evropě, která sobě spojuje platební a dopravní
aplikaci,“ dodává Laitl.
Bratislavský primátor Milan Ftáčnik požádal o vydání
karty hned v první den spuštění projektu. Stal se tak
jedním z 5 400 obyvatel Bratislavy, kteří od ledna 2011
podali žádost o kartu. Do celoměstského projektu jsou
zatím zapojené tři banky - OTP Banka, UniCredit Bank a
VÚB Bank, zájem potvrdily i Poštová banka a Volksbank
Slovensko. „Prozatímní jednání vedení města s
bankovními
institucemi
naznačují,
že
se
Foto : Primátor Bratislavy, Milan Ftáčnik, platí městskou kartou
v
průběhu
roku
2011
do
projektu
zapojí
i
ostatní
s použitím technologie PayPass
bankovní
domy
působící
na
slovenském
finančním trhu,“ uvedl Milan Ftáčnik, primátor města Bratislava.
Náklady na projekt jdou za bankami
Díky spolupráci s bankami nemusí město investovat do přípravy projektu. Počítá pouze s investicemi do
propagace karty. Pro banky je projekt zajímavý především díky provázání na běžnou platební kartu a na
mezinárodní systém MasterCard a technologii MasterCard PayPass.
MasterCard PayPass na Slovensku
Bezkontaktní technologie MasterCard PayPass nahrazuje platby
v hotovosti především u menších nákupů. Transakce trvají méně než
5 vteřin, při platbě není potřeba vkládat kartu do terminálu ani
zadávat PIN. „Technologie MasterCard PayPass vstoupila na
slovenský trh v září 2008, kdy začala karty umožňující
bezkontaktní platby vydávat Volksbank Slovensko. Od té
doby bylo na slovenském trhu vydáno přes 35 000 nosičů
umožňujících platit touto technologií, včetně hodinek a
předplacené nálepky. Na Slovensku bylo do dnešního dne
nainstalováno přibližně 1500 terminálů akceptujících tento
typ plateb,“ uvádí Milan Laitl, obchodní ředitel MasterCard Europe
pro Slovensko. Víc informací o funkcích a možných slevách či benefitech je k dispozici na www.bratislava.sk.
cardmag l roman kotlán l ogilvy/mastercard
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MARKETING
Nonstop Alarm Centrum pro členy MasterCard Elite programu rozšířilo své
služby
Praha, 25. ledna 2011 - Držitelé prestižních karet MasterCard, kteří jsou zapojeni do věrnostního programu
MasterCard Elite, mohou nyní využívat dvě nové služby: Concierge a Auto asistence. Pro
poskytování těchto služeb je zákazníkům k dispozici Nonstop Alarm Centrum, které mohou
využívat 24 hodin denně na jednom telefonním čísle 242 452 600. Concierge a Auto asistence
služby jsou poskytovány na území České a Slovenské republiky. Dvě nové služby tvoří spolu se
základním programem Domácí asistence balíček trojí pomoci, které dohromady tvoří tzv. Nonstop
Alarm Centrum.
S novým programem Concierge se zákazníkům MasterCard usnadní komunikace při soukromých i pracovních
aktivitách. Poskytuje totiž informace a pomáhá s rezervacemi hotelů, restaurací, dopravního spojení, na golfových
hřištích, při kulturních akcích, pomůže při doručování květin a drobných dárků nebo poskytne pomoc při zajištění
kurýrní služby. „Pro většinu držitelů prestižních karet MasterCard je typický nedostatek volného času.
Prostřednictvím služby Concierge jim pomáháme vyřešit rychle a snadno velkou část běžných
starostí,“ říká Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.
Druhým novým programem je služba Auto asistence. MasterCard Elite silniční asistence zajistí opravy vozu na
místě poruchy, odtah vozidla, uschování vozidla, zajištění náhradního vozidla, poradenství motoristům či předání
vzkazu. „U vozidla můžeme okamžitě zjistit, u jaké pojišťovny je pojištěné a následně řešení případu
předat příslušné asistenční službě dané pojišťovny. Pokud klient nebude mít v rámci své pojistky
nárok na poskytnutí silniční asistence zdarma nebo nebude chtít přepojit na svou asistenční službu,
zajistíme mu tyto služby na jeho náklady,“ upřesňuje Pavel Javorský. Domácí asistence i nadále nabízí
pomoc při sjednání technických pohotovostních služeb typu instalatér, topenář či elektrikář. Dále pak při
doprovodných službách jako jsou stěhovací a úklidové firmy, truhláři a architekti. Pro využití dalších benefitů
programu MasterCard Elite stačí platit za nákupy prémiovou platební kartou MasterCard v partnerských
obchodech účastnících se MasterCard Elite programu a předložit identifikační kartu Elite programu, kterou
zákazníci obdrží od své banky. Více informací o programu MasterCard Elite naleznete na www.eliteprogram.cz
cardmag | roman kotlán l ogilvy /mastercard

Inovacemi k posílení věrnosti zákazníků
Praha, 1.2.2011 - Celým letošním Retail Summitem se neslo téma nezbytnosti inovací
k přežití v tvrdé konkurenci. Jeden z praktických příkladů, jak jednoduše inovovat stávající
infrastrukturu a získat tak náskok v boji o zákazníka, představil v rámci panelu „Inovace
ve prospěch zákazníků“ Stanislav Coufal, mezinárodní obchodní ředitel Global Payments
Europe. Global Payments společně s firmou Axecard právě uvedla na trh nový věrnostní
systém, který kombinuje možnost vydávat dárkové, hotovostní, slevové a věrnostní karty,
které jsou akceptovatelné na stávající infrastruktuře POS terminálů (nicméně k dispozici
jsou i další akceptační kanály, jako jsou registrační pokladny prostřednictvím čárového kódu nebo webový portál).
Flexibilita nastavení parametrů karet a jednoduchost propojení celého systému s platebními systémy, e-shopy a
CRM umožňují široké využití tohoto produktu ve všech oblastech obchodu a služeb.
Věrnostní programy Global Payments jsou založeny na získávání přímé slevy pro zákazníka za jeho nákupy,
poskytování odložené slevy, získávání věrnostních bodů, nebo kombinací těchto variant.
Tím je držitel karty motivován k častějším nákupům a vyšším průměrným útratám u
konkrétního obchodníka.
Využití věrnostního systému přináší obchodníkům řadu výhod, mezi nimi například získání podrobných statistik o
nákupním chování svých klientů nebo vytvoření nového komunikačního kanálu pro přesně cílená marketingová
sdělení. Do jednoho věrnostního systému je také možné zapojit více partnerských obchodníků a získat tak větší
kmen držitelů karet. „Velkou výhodou je kompletní outsourcing řešení v Global Payments jako
provozovateli. Zákazník tak získává podporu v dalších doplňujících službách, které již dnes nabízíme
pro bankovní sektor: výroba karet, personalizace, technický servis akceptačních míst, aplikační
vývoj a call centrum. To vše dělá instalaci velmi jednoduchou, rychlou a tím i relativně levnou,“
dodává Stanislav Coufal.
cardmag | roman kotlán l vít skřebský, gpe
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Společnost MasterCard přináší slevy na internetovém portálu Dnesnebonikdy
Společnost MasterCard připravila pro své zákazníky nový bonus. MasterCard navázal úzkou spolupráci
s internetovým serverem Dnesnebonikdy a pro držitele karet MasterCard přichystal výhodné nakupování na tomto
internetovém portálu.
Praha, 1. února 2011 - Společnost MasterCard připravila pro své zákazníky exkluzivní výhody na internetovém
serveru Dnesnebonikdy. Když bude zákazník na tomto portálu platit platební kartou MasterCard,
automaticky získává slevu 10 % z placené částky. Tato akce začíná od pondělí 31. ledna 2011.
„Společnost MasterCard se rozhodla navázat na úzkou spolupráci s tímto portálem,
protože Dnesnebonikdy využívá nejmodernější technologii MasterCard SecureCode na
ochranu dat zákazníků. Platby je možné provádět kdykoliv a na sto procent bezpečně.
Navíc jako bonus od nás zákazníci dostanou slevu 10 % z placené částky,“ říká Pavel
Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.
Internetové stránky Dnesnebonikdy patří mezi nejznámější poskytovatele hromadných slev, a zabývají se
kolektivním nakupováním. Nabídky na tomto serveru jsou platné, pouze pokud o ně projeví zájem minimální
stanovené množství kupujících. K úspěšnému vyřízení objednávky musí zákazník projít třemi zásadními kroky:
detail nabídky, způsob platby a potvrzení objednávky. „Všem zákazníků, kteří využívají služby
internetového portálu Dnesnebonikdy, je doporučena platba platební kartou MasterCard. Jedná se o
rychlý způsob platby, díky kterému získají zákazníci ihned kupon, který potřebují k čerpání
zvýhodněné nabídky, a to s jistotou bezpečného placení,“ dodává Pavel Javorský. Více informací
naleznete na www.mastercard.cz nebo na www.dnesnebonikdy.cz
cardmag | roman kotlán l ogilvy /mastercard

Společnost MasterCard podepsala víceletou smlouvu o spojenectví se
společností Disney
Praha, 12. ledna 2011 - Společnosti The Walt Disney Company, Euro Disney Associés S.C.A. a
MasterCard oznámily uzavření šestileté smlouvy o strategickém spojenectví pro
Evropu, Střední východ, Afriku, Rusko a SNS.
Na základě této smlouvy se společnost MasterCard stává oficiálním partnerem společností The
Walt Disney Company EMEA & Russia a Euro Disney Associés C.S.A. v kategorii platebních služeb.
Společnost MasterCard tak získává možnost propagovat aktivity společnosti Disney v celém svém
rozsahu (včetně filmů, aktivit pařížského Disneylandu - nejnavštěvovanější turistické destinace Evropy, a působení
více než 100 prodejen Disney Store v daném regionu) u držitelů svých karet.
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Jedná se o první celoevropskou sponzorskou platformu v oblasti rodinné zábavy, na níž se společnost MasterCard
podílí. Tento nový marketingový nástroj vychází z komunikační koncepce MasterCard „k nezaplacení“ a je navržen
tak, aby oslovoval držitele karet MasterCard. „Těší mě, že budeme se společností Disney úzce
spolupracovat. Jsme si jisti, že Disneyovo kouzlo přinese řadu příležitostí k nezaplacení všem
držitelům našich karet, včetně rodin s malými dětmi a mladých lidí obecně, našim zákazníkům z řad
podniků i našim vlastním zaměstnancům. Toto nové partnerství skvěle zapadá do naší stávající
strategie, podle níž by sponzorské aktivity od sportu po zábavu měly vždy přinášet dnešním
držitelům karet hodnotné zážitky,“ prohlásil Javier Perez, prezident společnosti MasterCard Europe.
„To, co naše firmy spojuje, je oddanost službě, technologické inovace a zprostředkování kouzelných
zážitků našim hostům. Pařížský Disneyland nabízí živou zábavu pro celou rodinu a lidé si z něj
odnášejí vzpomínky na celý život. Bude nám potěšením nalézat další způsoby, jak stejné zážitky
zprostředkovat více než 500 milionů držitelů karet MasterCard a Maestro v celém region,“
poznamenává Philippe Gas, generální ředitel společnosti Euro Disney Associés S.C.A.
Smlouva, která zahrnuje aktivity jak mezi podniky a spotřebiteli, tak mezi podniky navzájem („B2C“ a „B2B“),
vytváří prostor pro zákaznické výhody, včetně zvláštních výhod a slev určených pro všechny držitele karet
MasterCard. V rámci partnerství bude také probíhat příprava:


 nových zážitků zprostředkovaných společností MasterCard, které budou pro držitele karet k nezaplacení. Půjde o
nákupní akce a nabídky v řetězci prodejen Disney Store i akce a výhody v pařížském Disneylandu.


 příležitostí k uplatnění inovačních platebních řešení ve prospěch spotřebitelů, a to jak v pařížském Disneylandu,
tak při nákupech v prodejnách Disney Store.


 příležitostí pro společnost MasterCard, jak v rámci podniků se značkou Disney získat další marketingové a
propagační možnosti.


 příležitostí pro společnost Disney, zaměřených na rozvoj reklamních programů určených zákazníkům společnosti
MasterCard v celém regionu a využití znalosti firmy MasterCard v oboru technologií platebních služeb.

 umístění trvalých poutačů MasterCard v pařížském Disneylandu a prodejnách Disney Stores v celém regionu,
které podtrhnou důležitost partnerství s MasterCard.
„Díky tomuto spojenectví bude společnost MasterCard těžit z jedinečných zkušeností společnosti
Disney v oboru rodinné zábavy a obě společnosti tak získají možnost přistupovat k této důležité
cílové skupině novým a zábavným způsobem. Jsme potěšeni, že se společnost takového významu
jako MasterCard stala členem rodiny našich korporátních partnerů,“ prohlásil Diego Lerner, prezident
společnosti The Walt Disney Company EMEA.
cardmag | roman kotlán l ogilvy /mastercard
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INSPIRACE
Dekadentní estetika
Základní premisou pro pochopení dekadentní estetiky je přijetí myšlenky, že objekt nemusí být krásný, by byl
estetický. Dalším krokem je přijetí zla jako součást života, vědomí a tedy i umění a estetického pásma. I
negativně laděné motivy existují v harmonických a neharmonických soustavách (...); velice často je až
kontextualizace hlavním spouštědlem negativního působení na lidské vnímaní - až při zasazení do určitého
kontextu přestáváme dané objekty vnímat jako krásné nebo harmonické a odmítáme přijmout jejich estetickou /
uměleckou hodnotu. Takové mohou být objekty, které v jiných kontextech nebo mimo kontext působí esteticky
neutrálně nebo dokonce pozitivně. Psychologická síla zlých nebo dekadentních motivů často zesiluje estetické
působení "objektu"; děje se tak častěji než u laskavých,něžných - "krásných" objektů (v extrémních případech
objektů l'art pour l'art - umění pro umění).
The basic premise to understand decadent aesthetics is accepting the idea that an object doesn't necessarily have
to be beautiful in order to be aesthetic. Next step is the acceptance of evil as a part of life, consciousness, and
thus the art and the aesthetic zone. Even negatively tuned themes exist in harmonic and disharmonic systems
(...); very often it is the contextualization that causes major negative impact on human perception - mostly after
we are introduced to a specific context we no longer perceive objects as beautiful or harmonious and we refuse
to accept their aesthetic / artistic value. Such objects may appear aesthetically neutral or even positive in other
contexts or out of context. Psychological power of evil or decadent themes often increases the aesthetic appeal of
an object, this phenomenon is present more frequently in perception of dekadent and evilish pieces rather than
gentle - "beautiful" objects (in extreme cases, objects of l'art pour l'art - art for art).
Jako příklad lze uvést dílo Larse von Triera, ukázka je z filmu Dancer in the dark.
cardmag l lenka kotlánová l helsinki
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Trocha veselé matematiky
Číslo 6174 se nazývá Kaprekarova konstanta (po indickém matematikovi D.R. Kaprekarovi)
Vezměme jakékoliv čtyřciferné číslo (třeba 2010, proč ne?). Číslice, ze kterých se skládá, můžeme podle velikosti
seřadit vzestupně, nebo sestupně (v našem případě dostáváme - sestupně - 2100, a - vzestupně - 0012), čímž
dostaneme dvě čísla.
Od většího z těchto čísel odečteme menší: 2100-0012=2100-12=2088
Tento postup opakujeme s novým číslem, a tak dále, „do zblbnutí“:
2088, po seřazení číslic dostáváme 8820 a 0288.
Odečteme 8820-288=8532
Seřadíme: 8532, 2358
Odečteme: 8532-2358=6174
Seřadíme: 7641, 1467
Odečteme: 7641-1467=6174 … a odtud se dále nehneme!
Ať začneme od jakéhokoliv čtyřciferného čísla (můžeme vzít i „kratší“ číslo, doplněné zleva nulami: 35=0035),
nejpozději po deseti krocích dojdeme k výsledku 6174, tzv. pevnému bodu této posloupnosti.
Existuje výjimka, kdy tento postup nefunguje - tou výjimkou jsou všechna čtyřciferná čísla, složené ze stejných
číslic. A důvod? Jakkoliv seřazené stejné číslice dají po odečtení nulu:
5555-5555=0
8888-8888=0
Další příklad (a každý může vyzkoušet skoro deset tisíc dalších …)
5300-35=5265
6552-2556=3996
9963-3699=6264
6642-2466=4176
7641-1467=6174
cardmag l martin havel l wikipedia
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PŘIPRAVUJEME
Cardmag brzy v telefonech a tabletech
Praha, únor 2011 - Rostoucí zájem o magazín cardmag se promítá i do forem jak jej čtenářům co nejlépe přiblížit.
Čtenáři upřednostňující papírovou verzi mají k dispozici kvalitně tištěný cardmag na papíře, vyznavači
elektronických medií mohou cardmag procházet na internetu, na facebooku resp. si ho mohou stáhnout v
elektronickém pdf formátu. Nově je připravovaná také verze pro chytré telefony a tablety.
cardmag l roman kotlán
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ

PAT

Zkratka pro „Port Address Translation” (překlad portové adresy) a též
„network address port translation” (překlad portu síťové adresy). Jedná se o
typ NAT, jenž rovněž překládá čísla portů.

Patch

Aktualizace stávajícího software doplňující funkci nebo napravující defekt.
Tzv. „záplata“.

Payment Cards
Platební karty

Pro účely PCI DSS jakákoliv platební karta/zařízení nesoucí logo některého
ze zakládajících členů PCI SSC, což jsou American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide nebo Visa, Inc.

PCI

Payment Card Industry - Odvětví platebních karet.

PDA

Zkratka pro „Personal Data Assistant” (osobní datový asistent) nebo
„Personal Digital Assistant” (osobní digitální asistent). Ruční mobilní zařízení
se schopnostmi mobilních telefonů, elektronické pošty nebo webového prohlížeče.

Penetration Test
Test průniku

Test průniku je určen k využití zranitelných míst za účelem zjištění, zda je
možný neoprávněný přístup nebo jiná nežádoucí aktivita. Testování průniku
zahrnuje testy sítí a aplikací, jakož i kontrolních prvků a procesů sítě a aplikace obklopujících, a dochází k němu jak zevně sítě se snahou o proniknutí
(externí testování), tak zevnitř sítě.

PIN

Zkratka pro „Personal Identification Number“, osobní identifikační číslo. Tajné číselné heslo známé pouze uživateli a systému, aby mohla proběhnout
autentizace uživatele pro daný systém. Uživateli je přístup umožněn pouze
tehdy, pokud PIN, který uživatel zadá, odpovídá PINu v systému. Typické
PINy se používají pro bankomaty při výběru hotovosti. Další typ kódu PIN se
používá v čipových kartách EMV, kde PIN nahrazuje podpis držitele karty.

Policy
Pravidla

Organizační pravidla platná pro celou organizaci/společnost určující přijatelné využívání počítačových zdrojů a bezpečnostní praktiky i vývoj provozních
procedur.

POS

Zkratka pro „Point Of Sale” (prodejní místo). Hardware a/nebo software užívaný ke zpracování transakcí platebních karet u obchodníka.

Private Network
Privátní síť

Síť založená organizací, která využívá prostor privátních IP adres. Privátní
sítě jsou obvykle konstruovány jako lokální sítě. Přístup do privátní sítě ze
sítí veřejných by měl být dostatečně chráněn pomocí firewallů a routerů.

Procedure
Procedura

Podrobný popis pravidel. Procedura popisuje, „jak na to” s danými Pravidly,
a popisuje způsob, jakým mají být Pravidla implementována.

Protocol
Protokol

Dohodnutá metoda komunikace používaná v sítích. Specifikace popisující
pravidla a procedury, které by počítačové produkty měly dodržovat při provádění aktivit na síti.

více na
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ZE SPOLEČNOSTI
Diners Club v červeném
Praha, leden 2011 - Stalo se již tradicí, že kalendářní rok je zahajován
společenským setkáním v režii společnosti Diners Club. Ani letos tomu
nebylo jinak. Společnost Diners Club CS pozvala své partnery na slavnostní
večer, kde jedinou podmínkou pro vstup byla červená barva oděvu.
Červená barva sluší kde jaké dámě, červený doplněk ozvláštní i zevnějšek mnohých gentlemanů, takže kolorit
večera získal patřičný lesk a přijemnou atmosferu. V úvodu setkání zazněl projev Radoslava Szücse, generálního
ředitele společnosti Diners Club CS. Večerem provázel Miloslav Bouček z pražské kanceláře společnosti Diners
Club CS. V rámci večera bylo vyhlášeno několik společenských aktivit, výlučně pouze s cílem se pobavit a
poděkovat za spolupráci v uplynulém období. Pro přiblížení atmosfery tradiční společenské akce přinášíme
exkluzivně i několik snímků.
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vice foto na http://diners.web4fun.cz

roman kotlán l cardmag l foto cardmag
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KALENDÁŘ AKCÍ
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PODPORUJEME
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generální partner

partneři
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